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1.1 List prezes Zarządu BGK 
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 

Szanowni Państwo, 

w ostatnich dwóch latach musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: pandemią, przerwaniem 

łańcuchów dostaw, atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. Dzięki współpracy i ogromnemu 

zaangażowaniu pokazaliśmy, że możemy sobie z tym poradzić. 

Kryzys gospodarczy i geopolityczny, które są tego konsekwencją jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę 

realizacji działań w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię 

biznesową banku, która kładzie nacisk właśnie na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.  

Jednym z trzech filarów naszej strategii jest zrównoważony rozwój. Zadania z nim związane 

realizowaliśmy miedzy innymi poprzez systemowe wsparcie rodzimych przedsiębiorców, szczególnie 

w czasie pandemii. Pomogliśmy im zachować i utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy. 

Jednocześnie wspieraliśmy zrównoważone inwestycje samorządów. Dzięki Programowi Inwestycji 

Strategicznych tysiące samorządów w całej Polsce rozpoczęło realizację ambitnych inwestycji. W 

pierwszej edycji programu niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju otrzymały 

dofinansowanie o wartości 24 mld zł. 
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Kolejną inicjatywą, poprzez którą wspieramy zrównoważony rozwój, jest idea 3W. Przed całą 
ludzkością stoją ogromne zmiany cywilizacyjne, w tym klimatyczne. Idea 3W daje odpowiedź na te 
wyzwania: to zdrowsza, czystsza i zaawansowana technologicznie przyszłość. Budujemy 
konkurencyjną oraz innowacyjną gospodarkę z wykorzystaniem trzech zasobów: wody, wodoru i 
węgla nieenergetycznego. Budujemy społeczność, edukujemy społeczeństwo w kwestiach, które 
dotyczą codziennych życiowych wyborów. 

Drugi, równie ważny, filar naszej strategii dotyczy zaangażowania społecznego. Jego nadrzędnym 
celem jest budowa i pobudzenie kapitału społecznego oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. 
Poprzez inicjowanie działań i programy aktywizujące społeczeństwo chcemy kształtować postawy i 
zachowania w lokalnych społecznościach tak, aby docelowo to one przejmowały wiodącą rolę w 
rozwijaniu i utrzymywaniu poziomu aktywizacji lokalnej. Poprzez Fundacje Banku Gospodarstwa 
Krajowego, wolontariat pracowniczy, współpracę z innymi instytucjami, fundacjami, ministerstwami 
działamy w obszarze tworzenia i ochrony dziedzictwa kultury narodowej, wzmacnianie działań z 
zakresu kultury fizycznej, budowania i rozwijania kapitału intelektualnego oraz tworzenia zdrowego 
i bezpiecznego środowiska naturalnego.  

Trzecim filarem, poprzez który realizujemy naszą misję i strategię, jest biznes i współpraca 
międzynarodowa. Zainicjowany i powołany przez BGK Fundusz Trójmorza zyskał na znaczeniu – 
wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne są inwestycje, które zapewnią bezpieczeństwo naszej części 
Europy pod względem źródeł energii, infrastruktury cyfrowej i transportowej. Wspieramy także 
polskie przedsiębiorstwa, które zaczęły wykorzystywać szanse związane z budowanymi na nowo 
globalnymi łańcuchami dostaw.  

Zrównoważony rozwój to także działania, które podejmujemy jako odpowiedzialny i solidny 
pracodawca. Pracownicy to największa wartość Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzez szereg 
programów skierowanych do pracowników umożliwiamy rozwój kompetencji eksperckich i 
kształtowanie postaw opartych na wartościach: otwartości, zespołowości i odpowiedzialności. 
Szczególną wagę przykładamy do budowania odpowiedzialnego przywództwa i otwartej 
komunikacji. Po raz czwarty z rzędu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Top Employer i wiele innych 
nagród związanych z tworzeniem przyjaznego środowiska pracy. Jednak najcenniejszą nagrodą jest 
opinia pracowników wyrażona w Badaniu Opinii Pracowniczej, gdzie działania Banku zostały bardzo 
wysoko ocenione szczególnie w obszarach relacji, przywództwa i komunikacji. 

Szanowni Państwo! 

Musimy być świadomi i przygotowani na ryzyko jeszcze trudniejszych czasów oraz słabszych 
wyników gospodarczych. Powrót do normalności, jaką znaliśmy sprzed pandemii oraz agresji Rosji 
na Ukrainę, będzie niewykonalny, bo nie ma możliwości odbudowania starego porządku. Musimy 
zrewidować nasze myślenie o świecie, gospodarce, o geopolitycznych zależnościach. 

Pandemia i wojna zmieniły postrzeganie największych wyzwań stojących przed bankami rozwoju w 
Europie. Wiemy już na pewno, że największym z nich jest i będzie bezpieczeństwo: energetyczne, 
cyfrowe oraz żywnościowe. Jako Polski Bank Rozwoju mamy świadomość odpowiedzialności za 
naszą gospodarkę i społeczeństwo. Od prawie stu lat przyświeca nam misja Banku, który istnieje, 
żeby wspierać społeczno-gospodarczy rozwój Polski. Nasze działania sprawiły, że w ubiegłym roku 
do gospodarki wpłynęły 122 mld zł. Jestem przekonana, że strategia BGK i model biznesowy, które 
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realizują tę misję, a przede wszystkim zaangażowanie naszych pracowników są odpowiedzią na 
największe i najtrudniejsze wyzwania. 

 

Beata Daszyńska-Muzyczka 
prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 
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1.2 Podstawowe informacje o BGK 

1.2.1 BGK polskim bankiem rozwoju z misją 

102-1 Nazwa organizacji, 102-2 Główne aktywności, marki, produkty i usługi, 102-4 Liczba 
krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów, 102-5 Forma własności i forma 
prawna organizacji, 102-6 Obsługiwane rynki 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK i podmioty wchodzące 
w skład grupy BGK są inicjatorami i uczestnikami współpracy między biznesem, sektorem 
publicznym i instytucjami finansowymi. 

Bank Gospodarstwa Krajowego koncentruje swoje działania w kilku głównych obszarach: 

 Realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów 
infrastrukturalnych, samorządowych oraz poprzez współfinansowanie ekspansji 
zagranicznej polskich firm i projektów eksportowych. BGK oferuje systemy poręczeń 
i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Bank i podmioty grupy obsługują również programy służące poprawie 
sytuacji na rynku mieszkaniowym. 

 Mobilizowanie kapitału dla gospodarki poprzez uczestnictwo w konsorcjach oraz 
strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i zagranicznym. Bank finansuje potrzeby 
kapitałowe, współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny 
poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych. 

 Uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych 
obszarach gospodarki za sprawą programów aktywizujących sektory objęte stagnacją 
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poprzez działania antycykliczne. Bank finansuje projekty o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki rynkowej i wysokim poziomie ryzyka oraz wspiera jej rozwój w obszarach, 
w których rynek nie działa efektywnie. Bank współpracuje z innymi instytucjami 
finansowymi na partnerskich zasadach, uzupełniając ich ofertę. 

 Konsolidacja finansów publicznych oraz zarządzanie programami europejskimi 
i dystrybucją środków unijnych w skali regionalnej i krajowej. 

 Intensyfikacja wsparcia finansowania inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, w tym 
transport i alternatywne źródła energii. 

Kierunki działania określa Strategia Banku na lata 2021–2025. Nowa strategia BGK, ogłoszona 
w 2021 r., mocno podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odnosi się do niego w nowej 
misji oraz wizji. Zrównoważony rozwój jest też jednym z pięciu filarów nowej strategii. 

Dowiedz się więcej o Strategii BGK na lata 2021–2025. 

102-7 Skala działalności 

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r.:  

 wygenerował 122 mld PLN wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji; 

 zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę wyniosło 45,8; 

 osiągnął 695,6 mln PLN zysku netto; 

 udzielił ponad 100 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 37,0 mld PLN;  

 otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tysięcy mieszkań społecznych 
i spółdzielczych; 

 był obecny ze swoimi klientami na 76 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach; 

 udzielił finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej w wysokości 3,6 mld PLN 

 uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assessment), co daje możliwość 
zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie 
finansowej 2021–2027. 

 

Jak tworzymy wartość  

BGK dąży w perspektywie najbliższego roku do raportowania w formule zintegrowanej. 
Oznacza to prezentowanie w jednym dokumencie istotnych informacji dotyczących strategii 
organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość. 
Chcemy w ten sposób jeszcze lepiej przedstawiać kontekst finansowy, społeczny oraz 
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środowiskowy działalności banku. Raportowanie zintegrowane przedstawia podejście do 
tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do 
którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać w celu tworzenia wartości. 

Wyróżniamy 6 rodzajów kapitału: 

 kapitał finansowy – pula środków, którymi dysponuje organizacja, uzyskanych 
z finansowania zewnętrznego, kapitału własnego, dotacji lub wygenerowanych w wyniku 
inwestycji. 

 kapitał intelektualny – własność intelektualna, taka jak patenty, prawa autorskie, 
oprogramowanie, prawa i licencje oraz „kapitał organizacyjny”, taki jak wiedza ukryta, 
systemy, procedury i protokoły. 

 kapitał ludzki – kompetencje, możliwości i doświadczenie pracowników oraz ich 
motywacje do innowacji, w tym: podejście do zarządzania organizacją i ryzykiem, wartości 
etyczne, lojalność i motywacje do ulepszania procesów, towarów i usług.   

 kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty wykorzystywane przez organizację przy 
wytwarzaniu produktów lub dostarczaniu usług (oddziały, placówki).  

 kapitał naturalny – wszystkie odnawialne i nieodnawialne zasoby i procesy środowiskowe, 
które wspierają przeszły, obecny lub przyszły dobrobyt organizacji (powietrze, woda, 
ziemia, minerały i lasy, bioróżnorodność i zdrowie ekosystemów). 

 kapitał społeczny i relacyjny – wspólne normy, wartości i zachowania; kluczowe relacje 
z interesariuszami oraz zaufanie i chęć zaangażowania, które organizacja rozwinęła i stara 
się budować oraz chronić z zewnętrznymi interesariuszami; wartości niematerialne 
związane z marką i reputacją wypracowaną przez organizację.  
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Model tworzenia wartości BGK  

 

1.2.2 Podstawowe wyniki finansowe 

102-7 Skala działalności 

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. wygenerował w postaci kredytów oraz gwarancji 122 

mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19. Od 

początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa 

Krajowego 100 tys. razy. 

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2021 r. wyniosło 45,8 mld zł brutto i było o 0,2% zł niższe 

niż rok wcześniej. 

Podstawowe parametry finansowe działalności BGK 

201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 

 2021 2020 2021/2020 

Wynik netto (mln zł) 695,6 315,7 120,3% 

Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) 
brutto (mln zł) 

45 830,1 45 935,0 -0,2% 

Kapitał ogółem (mln zł) 24 514,3 23 874,0 2,7% 

Suma bilansowa (mln zł) 196 441,9 160 301,2 22,5% 

Wskaźnik C/I1 z działalności podstawowej 30,9% 35,6% -4,7 p.p. 

ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem) 2,9% 1,4%  1,5 p.p. 

Współczynnik wypłacalności2 28,5% 33,9% -5,4 p.p. 
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1 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik odsetkowy wraz z wynikiem z modyfikacji, prowizyjny, 

na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków 

i strat z rewaluacji oraz z inwestycyjnych aktywów finansowych oraz z tytułu zaprzestania 

ujmowania aktywów) 
2Kalkulacja z wyłączeniem działalności zleconej 

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie https://www.bgk.pl/dla-

klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/#c20174 

Wsparcie polskiej gospodarki 
 

 45,8 mld zł – zaangażowanie kredytowe BGK w 2021 r. 

 ponad 100 tys. udzielonych gwarancji i poręczeń o wartości niemal 37 mld zł 

 75 tys. przedsiębiorstw, które skorzystały z programu gwarancji de minimis 

 w 2021 roku padł rekord – bank otrzymał wnioski na budowę prawie 5 tys. mieszkań 
społecznych i spółdzielczych. Wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego 
z Funduszu Dopłat było 20-krotnie wyższe niż w 2020 r. (1,7 mld zł) 

 50,7 mld zł wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 18 mld zł wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na infrastrukturę drogową 

 wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej 

 3,6 mld zł – łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego 
przez BGK w 2021 r. 

 220 zrealizowanych transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw 

 76 – liczba krajów, w których BGK wspierał polskich przedsiębiorców 

 

 

 

 

 

https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/#c20174
https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/#c20174
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1.2.3 Władze banku 

102-18 Struktura i skład organu zarządzającego, 102-22 Skład najwyższego organu 

zarządczego oraz jego komitety, 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego, 

102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii 

Skład Zarządu banku*:  
 

 

BEATA DASZYŃSKA-MUZYCZKA 
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
odpowiedzialna za obszar zarządzania strategicznego 

 

PAWEŁ NIERADA  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za 
obszar rynków i finansów 

 

WŁODZIMIERZ KOCON  
Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar relacji 
i finansowania zrównoważonego rozwoju. 
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DARIUSZ SZWED  
Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar IT, operacji 
i programów europejskich 

 

RADOSŁAW KWIECIEŃ 
Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar 
zarządzania ryzykiem; lider filaru strategii banku na 
lata 2021-2025: Zrównoważony rozwój 

 

TOMASZ ROBACZYŃSKI 
Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar funduszy 
i programów rządowych 

W BGK funkcjonują następujące komitety zajmujące się określonymi dziedzinami działalności 
banku: 

 Komitet Finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Zarządzania Modelami w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Autoryzacji Wydatków Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Zarządzania Jakością Danych Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 Komitet Zarządzania Modelami w Banku Gospodarstwa Krajowego; 
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 Komitet Zmian Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Komitety są kolegialnymi ciałami opiniodawczymi i decyzyjnymi, których skład oraz zadania 
określa Zarząd w drodze uchwały. Komitety działają na podstawie regulaminów uchwalanych 
przez Zarząd. 

Zarząd banku odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z kierowaniem bankiem, 
w szczególności za realizację misji BGK. Zarząd ustala strategie, cele, plany finansowe 
i operacyjne, w swych kompetencjach odpowiedzialny jest także za opracowywanie 
i zatwierdzanie polityk oraz celów związanych z wpływem na gospodarkę, środowisko 
i społeczeństwo. Szczegółowe kompetencje i zadania Zarządu przedstawione są w Ustawie 
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Statucie BGK, które zapewniają podział kompetencji 
pomiędzy Radą Nadzorczą (organem nadzorczym) a Zarządem (organem zarządzającym BGK). 

Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego (Prezes Zarządu banku) nie jest 
dyrektorem zarządzającym. 

Skład Rady Nadzorczej banku*:  
 

 Paweł Borys  

Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK 

 Beata Gorajek  

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK 

 Marek Niedużak 

Sekretarz Rady Nadzorczej  

 Zbigniew Krysiak  

Członek Rady 

 Honorata Krysiewicz 

Członek Rady 

 Wojciech Maj 
Członek Rady 

 Adam Rudzewicz  

Członek Rady 

 Jerzy Szmit  

Członek Rady 

 Łukasz Śmigasiewicz  

Członek Rady 

 Magdalena Tarczewska-Szymańska  

Członek Rady 

 Robert Zima 

Członek Rady 
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* Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Z dniem 12 stycznia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany nowy Członek Rady – Piotr 
Pawliczak. 

1.2.4 Współpraca międzynarodowa 

 
 

Przedstawicielstwa 

W 2018 roku rozpoczęliśmy działania związane z tworzeniem przedstawicielstw BGK za 
granicą.  Przedstawicielstwa, powołane w największych światowych hubach finansowych, 
posiadają cele związane z budowaniem silnego wizerunku banku jako ważnego partnera dla 
zagranicznych inwestorów finansowych. Działania prowadzone przez przedstawicielstwa służą 
też zwiększeniu poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez 
identyfikację nowych możliwości biznesowych. Niezwykle cenne dla banku są bezpośrednie 
relacje budowane przez przedstawicieli z międzynarodowymi instytucjami finansowymi 
obecnymi w krajach przedstawicielstw. Dzięki działalności przedstawicielstw możliwe było 
nawiązanie i pogłębienie relacji z takimi instytucjami jak KfW, Helaba czy NRW.Bank. 
Przedstawiciele przekazują do banku wiedzę ekspercką dotyczącą rynków funkcjonowania 
przedstawicielstw, organizują warsztaty wymiany doświadczeń między pracownikami BGK 
i partnerami z zagranicznych instytucji. Ich celem jest promocja społeczno-gospodarcza Polski 
i banku, wsparcie centrali banku i regionów w koordynacji i utrzymaniu relacji z partnerami 
i interesariuszami za granicą. BGK posiada cztery przedstawicielstwa w Europie. 

Przedstawicielstwo w Brukseli -> Dowiedz się więcej  

Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem -> Dowiedz się więcej 

Przedstawicielstwo w Londynie -> Dowiedz się więcej  

Przedstawicielstwo w Amsterdamie -> Dowiedz się więcej 

 

Współpraca ze stowarzyszeniami 

W 2021 r. na arenie międzynarodowej BGK prowadził regularną współpracę z następującymi 

grupami podmiotów publicznych: 

https://www.bgk.pl/o-nas/przedstawicielstwa-zagraniczne/przedstawicielstwo-w-brukseli/
https://www.bgk.pl/o-nas/przedstawicielstwa-zagraniczne/przedstawicielstwo-we-frankfurcie-nad-menem/
https://www.bgk.pl/o-nas/przedstawicielstwa-zagraniczne/przedstawicielstwo-we-frankfurcie-nad-menem/
https://www.bgk.pl/o-nas/przedstawicielstwa-zagraniczne/przedstawicielstwo-w-londynie/
https://www.bgk.pl/o-nas/przedstawicielstwa-zagraniczne/przedstawicielstwo-w-amsterdamie/
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1. Komisją Europejską (KE), 

2. międzynarodowymi instytucjami finansowymi, 

3. zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju, 

4. stowarzyszeniami międzynarodowymi, 

5. placówkami dyplomatycznymi. 

 

Akredytacja Pillar Assessment Komisji Europejskiej 

W dniu 25 czerwca 2021 r., wykorzystując potencjał możliwości związany z uzyskaniem w 2020 

r. akredytacji Pillar Assessment KE, tj. dostęp do środków unijnych i gwarancji budżetowej na 

podstawie zarządzania bezpośredniego, BGK złożył ofertę do KE na pełnienie roli partnera 

wdrażającego Programu InvestEU. Oferta została oceniona przez Komisję pozytywnie 

i obecnie trwają negocjacje umowy gwarancyjnej z KE. Podpisanie umowy gwarancyjnej jest 

planowane do końca II kwartału 2022 r. Równolegle w banku prowadzone są intensywne prace 

przygotowujące do nowej roli partnera wdrażającego Funduszu gwarancyjnego InvestEU. 

Bank planuje wykorzystać instrument gwarancyjny InvestEU jako instrument podziału ryzyka 

dla nowych produktów skierowanych do następujących segmentów rynku: transport, 

energetyka odnawialna, cyfryzacja i digitalizacja. 

Ponadto, wykorzystując uzyskaną akredytację KE, rozpoczęły się również prace nad budową 

kompetencji w obszarze pomocy rozwojowej, w celu wykorzystania instrumentów 

finansowanych ze źródeł unijnej pomocy rozwojowej (NDICI). 

 

Inicjatywa TeamEurope 

Uzyskana akredytacja (pillar assesment) Komisji Europejskiej pozwoliła BGK na podpisanie 

w dniu 13 grudnia 2021 r. w Brukseli umowy z KE na realizację działań związanych 

z dostarczaniem szczepionek przeciwko COVID–19 dla Państw Partnerstwa Wschodniego 

(Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). W podpisaniu porozumienia udział wzięli 

unijny Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi, Minister Spraw Zagranicznych 

RP Zbigniew Rau oraz Prezes Zarządu BGK Beata Daszyńska–Muzyczka. Pozyskany grant 

o wartości 35 mln euro pozwoli na sfinansowanie i przekazanie w/w państwom od 2 do 10 mln 

dawek szczepionek przeciwko COVID–19. Projekt ten jest realizowany wspólnie 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Dyrekcją Generalną KE ds. Rozszerzenia 

i Polityki Sąsiedzkiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje unijne działania związane 

z dostarczaniem szczepionek do Państw Partnerstwa Wschodniego, a BGK implementuje 

grant, wypełniając wszelkie działania związane z zarządzaniem uzyskanymi środkami oraz jest 

agentem płatności. 
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Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF) 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

W 2021 r. BGK kontynuował współpracę z EBI zawierając 5 nowych umów. 

Pierwsza z nich to nowa linia pożyczkowa w ramach programu Municipal Facility & COVID-19 

Response w wysokości 700 mln zł, podpisana w maju 2021 r. Z pożyczek w ramach linii będą 

mogły skorzystać miasta średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców). Środki EBI pozwolą na 

finansowanie inwestycji wpisujących się w ogólny rozwój miast związanych m.in. 

z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i zrównoważonym transportem oraz projektów 

bezpośrednio związanych z łagodzeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

We wrześniu 2021 r. BGK zawarł umowę Social & Affordable Housing na kwotę 600 mln zł. 

Pożyczka zostanie przeznaczona na finansowanie budownictwa społecznego. 

Trzecia umowa, zawarta w październiku 2021 r., to kredyt „S6 Obwodnica Trójmiasta” 

przeznaczony na współfinansowanie budowy nowej obwodnicy wokół Trójmiasta. Kredyt z EBI 

w wysokości 240 mln euro umożliwi budowę 39-kilometrowego odcinka, który poprawi 

połączenia drogowe w Trójmieście oraz ułatwi dostęp do portów w Gdyni i w Gdańsku. Kredyt 

EBI zasili zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę 

i przebudowę dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg 

ekspresowych oraz obwodnic miast. 

W listopadzie 2021 r. podpisano umowę na finansowanie spółki Tramwaje Śląskie S.A. 

w kwocie 218 mln zł. Środki z pożyczki przeznaczone będą na projekty dotyczące modernizacji 

i rozbudowy infrastruktury tramwajowej oraz zakupu i modernizacji taboru. 

W grudniu 2021 r. zawarta została umowa dotycząca kredytu „S14 Zachodnia Obwodnica 

Łodzi” w kwocie 200 mln euro, przeznaczonego na współfinansowanie budowy ok. 26-

kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14. Budowa 

tej drogi pozwoli na wyprowadzenie z Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego 

i Aleksandrowa Łódzkiego ruchu tranzytowego i większości ruchu ciężkiego. Jednocześnie 

skróci czas przejazdu, poprawi też komfort i bezpieczeństwo podróżowania w regionie. 

Docelowo S14 połączy drogę ekspresową S8 na południu z autostradą A2 na północy. Środki 

pochodzące z tego kredytu zasilą KFD. 

Jednocześnie w 2021 r. BGK kontynuował alokację środków z umowy Multi – Beneficiary 

Intermediated Loan V z 2016 r. o wartości 125 mln EUR. Środki z pożyczki globalnej EBI 

przeznaczone są na finansowanie inwestycji JST, MŚP oraz przedsiębiorstw o średniej 

kapitalizacji. 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 

W 2021 r. BGK podpisał z EFI umowę o regwarancję dla gwarancji transakcji leasingowych. 

Regwarancja EFI oparta jest o środki Panaeuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz 
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ten jest dodatkowym, poza budżetem unijnym, źródłem wsparcia. Powstał w oparciu o środki 

części państw członkowskich, w tym Polski, będących udziałowcami EBI. 

Gwarancja portfelowa dla leasingu jest całkowicie nową inicjatywą BGK i stanowi uzupełnienie 

dotychczasowej oferty gwarancji portfelowych BGK, szczególnie istotną w ramach 

przeciwdziałań negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19. 

Ponadto, w ramach przeciwdziałania skutkom wynikającym z pandemii COVID-19, BGK 

wydłużył z EFI obowiązywanie programu COSME COVID-19 WINDOW do dnia 31 grudnia 2021 

r., dzięki czemu wydłużone zostały dla polskich przedsiębiorców preferencyjne warunki 

gwarancji COSME dla kredytów na działalność bieżącą (tj. obniżona prowizja za gwarancję, 

a także wydłużony okres obowiązywania gwarancji). 

W 2021 r. BGK kontynuował także działalność w ramach utworzonego wspólnie z EFI Polskiego 

Funduszu Funduszy Wzrostu o wartości 90 mln euro. Fundusz ten inwestuje w fundusze typu 

private equity w przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. 

Współpraca z EFI realizowana jest również w formule właścicielskiej. Po nabyciu dodatkowych 

3 akcji EFI w 2021 r., BGK posiada obecnie 8 udziałów Funduszu i jest jedynym udziałowcem 

EFI z Polski. 

 

Współpraca dwustronna i wielostronna z zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju. 

W 2021 r. BGK rozwijał relacje bilateralne i wielostronne z bankami i instytucjami rozwoju 

z innych krajów. W związku z pandemią COVID-19 kontakty międzynarodowe prowadzone 

były zasadniczo z wykorzystaniem zdalnych sposobów komunikacji, a organizacja większości 

wydarzeń, w tym oficjalnych wizyt zagranicznych partnerów BGK, spotkań roboczych 

i studyjnych, a także konferencji i szkoleń została ograniczona lub przełożona na 2022 r. 

Pomimo utrudnień, wynikających z restrykcji epidemicznych, członkowie Zarządu BGK 

zrealizowali w 2021 r. 17 misji zagranicznych. Odbyli liczne spotkania na szczeblu rządowym, 

a także na poziomie instytucji partnerskich, najliczniejsze w krajach państw Inicjatywy 

Trójmorza. Rozmowy dotyczyły zaangażowania państw na rzecz rozwoju i operacjonalizacji 

Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF). Członkowie Zarządu uczestniczyli również 

w wielu konferencjach, m.in. w konferencji on–line „Why Poland now? Attractive destination 

for energy and infrastructure projects!” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji 

i Handlu oraz Ambasadę RP w Tokio we współpracy z Keidanren, JETRO oraz Shokokai, 

w wydarzeniu „Invest in Three Seas” w Tallinie czy też Bled Strategic Forum, którego BGK był 

partnerem. 

W dniach 23–24 listopada 2021 r. BGK zorganizował wizytę studyjną dla banków i instytucji 

rozwoju z Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Bulgarian 

Development Bank, Eximbank Romania, Eximbank Hungary, Fuchs Asset Management, HBOR, 
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NRB i VIPA. Przedmiotem wizyty w BGK była prezentacja wybranych aspektów działalności 

BGK, m.in. z zakresu operacji skarbowych i finansowania dłużnego, audytu wewnętrznego oraz 

kwestii dotyczących zrównoważonego finansowania. 

W grudniu 2021 r. delegacja BGK uczestniczyła w Poland – Qatar Economic Roundtable 

w Katarze oraz Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym na EXPO w Dubaju, gdzie 

przedstawiciele BGK zaprezentowali rozwiązania finansowe BGK, a także działalność banku na 

rynkach kapitałowych. BGK był oficjalnym partnerem wydarzenia zorganizowanego przez 

Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Celem Forum było promowanie rodzimych produktów 

i usług na rynkach Bliskiego Wschodu. 

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, BGK podejmował działania zmierzające do 

nawiązania lub pogłębienia istniejącej współpracy, w tym wymianę doświadczeń i wiedzy, 

m.in. z KfW IPEX-Bank, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) oraz Nordic Investment 

Bank (NIB). We współpracy z włoskim bankiem rozwoju Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 

w ramach międzyinstytucjonalnego programu wymiany doświadczeń, pracownicy obu 

organizacji wymieniali się wiedzą i dobrymi praktykami w temacie współpracy 

międzynarodowej, HR, realizowanych projektów oraz regulacji finansowych. W październiku 

2021 r. w siedzibie BGK przyjęto delegację Development Bank of Kazakhstan, DAMU 

Entrepreneurship Development Fund JSC oraz Baiterek National Managing Holding JSC. 

Tematem rozmów była możliwość rozwoju współpracy między instytucjami. 

W 2021 r. BGK zintensyfikował współpracę z EBI oraz pięcioma wiodącymi bankami rozwoju 

w Europie (CDC, CDP, ICO oraz KfW – tzw. „grupa Big 5+1”) w ramach inicjatywy JICE (Joint 

Initiative on Circular Economy), której celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 

gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez uruchomienie w latach 2019–2023 

innowacyjnych i przyjaznych środowisku inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro. 

Wymiernym osiągnięciem BGK w ramach inicjatywy JICE był zorganizowany 20 października 

2021r. – we współpracy z KfW i EBI – webinar pt. „Circular Economy in the Building Sector”, 

dotyczący różnych aspektów GOZ w szerokorozumianym sektorze budowlanym. Wydarzenie 

to zgromadziło kilkuset uczestników z różnych części Europy zajmujących się tematyką GOZ. 

Ponadto, w ramach grupy Big 5+1, we wrześniu 2021 r. w Rzymie odbyło się spotkanie 

prezesów banków zorganizowane przez CDP, a także zebranie prezesów banków należących 

do European Long–Term Investors Association (ELTI). Ostatnim wydarzeniem w Rzymie była 

konferencja “Financing Infrastructure For The Recovery: The Role of Public-Private 

Cooperation to Ensure a Long – Term Sustainable Growth”. 

W zakresie rozwoju i operacjonalizacji 3SIIF oraz współpracy z zagranicznymi instytucjami 

finansowymi Zarząd BGK w 2021 r. prowadził również aktywny dialog z przedstawicielami 

polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz administracji rządowej. 

 



 
 
 

20 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) 

W listopadzie 2021 r. BGK został partnerem i nawiązał współpracę ze Światowym Forum 

Ekonomicznym, międzynarodową organizacją zrzeszającą najbardziej wpływowych 

przedstawicieli polityki, biznesu oraz organizacji społecznych. Celem Forum jest kształtowanie 

globalnej agendy dotyczącej najważniejszych wyzwań i problemów na świecie. W 2021 r. 

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka wzięła udział w kilku dyskusjach grupy Trade, 

Investment and Development Agencies na temat współpracy w celu postpandemicznego 

ożywienia gospodarczego oraz przyspieszenia regionalizacji przepływów handlowych 

i inwestycyjnych. Prezes BGK została także członkiem grupy Trade and Global Economic 

Interdependence Leadership, zrzeszającej czołowych liderów biznesowych i ministrów handlu, 

która wyznacza kierunki globalnej współpracy w zakresie handlu międzynarodowego. Prezes 

BGK była jednym z 25 przedstawicieli biznesu, którzy uczestniczyli w formułowaniu 

wytycznych określających priorytety najbliższych konferencji ministerialnych WTO. 

 

Program Rozwój bez granic 

To program rozwojowy,  którego celem jest przygotowanie pracowników do wykonywania 
zadań w naszych przedstawicielstwach. Uruchomiliśmy go w 2021 r. Ma rozwinąć umiejętności 
związane z pracą w środowisku międzynarodowym oraz umocnić wiedzę dotyczącą 
makroekonomii, międzynarodowych instytucji finansowych oraz pogłębić rozumienie naszych 
rozwiązań finansowych. 
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Fundusz Trójmorza 

 
 
Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, 
współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz 
inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – 
transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz 
poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego 
inwestorom. Za inwestycje Funduszu odpowiadają profesjonalne i niezależne podmioty. 
Fundusz został zarejestrowany w 2019 r. 
 
Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, 
międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. Zakłada się, 
że docelowo Fundusz będzie dysponować od 3 do 5 miliardami euro, inwestując w projekty o 
łącznej wartości do 100 mld euro. Środki Funduszu są uzupełnieniem dla pieniędzy publicznych 
i funduszy unijnych. 
 
Więcej informacji: https://3siif.eu/  
 

  

https://3siif.eu/
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1.3 Strategia BGK na lata 2021–

2025 

1.3.1 Strategia BGK na lata 2021–2025 – 

wstęp  

102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 

Strategia BGK na lata 2021–2025 stanowi ramy biznesowego funkcjonowania banku 

w najbliższych latach. Oprócz czynników społeczno-gospodarczych przy opracowywaniu 

strategii zwrócono szczególną uwagę na aspekty przeciwdziałania kryzysowi dzięki roli 

jedynego publicznego banku rozwoju w Polsce. 

Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne, na które odpowiada nowa strategia BGK: 

 trwały rozwój gospodarczy – antycykliczna rola BGK 

 niskoemisyjna gospodarka 

 spójność terytorialna 

 wykorzystanie środków unijnych 

Misja, wizja i wartości 

W ramach prac nad nową strategią poddaliśmy analizie i zmodyfikowaliśmy brzmienie naszej 

misji i wizji, uwzględniając aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Misja BGK: Wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. 

Wizja BGK: Lider programów na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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Chcemy być liderem – to znaczy, że chcemy inicjować, inspirować, pokazywać innym drogę, 

tworzyć rozwiązania, nie czekać, co się wydarzy, lecz podejmować inicjatywę, przewidywać. 

Chcemy być liderem programów – w modelu biznesowym mamy programy, które 

odpowiadają na potrzeby i wyzwania gospodarcze, rynkowe. Naszą rolą jest właściwie 

przewidywać te wyzwania i na nie odpowiadać, być na nie przygotowanymi. 

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju – działamy z myślą 

o przyszłych pokoleniach, o budowaniu kapitału społecznego, o rozwoju przedsiębiorczości, 

o polskim kapitale, o odpowiedzialnym finansowaniu. 

Realizacja wizji opiera się na wartościach, które są podstawą kultury organizacyjnej BGK. 

Otwartość to szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, by 

poszukiwać nowych rozwiązań. 

Zespołowość to nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu dzięki współdziałaniu osób 

o różnorodnych kompetencjach. 

Odpowiedzialność to działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich 

wpływu na organizację oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

 

Filary strategiczne 

Strategia BGK oparta jest na pięciu filarach strategicznych (trzech biznesowych i dwóch 

wewnętrznych): 

1) Zrównoważony rozwój: Chcemy wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki 

sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla następnych pokoleń. 

Najważniejsze cele: 
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 budowa świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników oraz 

interesariuszy, 

 wprowadzenie rekomendacji regulatora, 

 uwzględnienie ESG (environmental, social, governance – aspekty środowiskowe, 

społeczne i ładu korporacyjnego) w wewnętrznych politykach banku, 

 uzyskanie oczekiwanego ratingu ESG przez bank, 

 wypracowanie raportowania zintegrowanego, 

 wdrożenie taksonomii, 

 wdrożenie elementów ESG w modelu biznesowym. 

2) Zaangażowanie społeczne: Chcemy budować nowoczesną polską państwowość 

poprzez rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie i ekologii. 

Najważniejsze cele: 

 budowa i pobudzenie kapitału społecznego dzięki aktywizacji różnych grup 

społecznych, 

 BGK jako animator działań lokalnych społeczności – poprzez sieć regionów BGK, 

 dzielenie się wypracowanymi zyskami ze społeczeństwem i stymulacja aktywności 

społecznej. 

3) Współpraca i biznes międzynarodowy: Chcemy zwiększyć konkurencyjność polskiej 

gospodarki – podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw 

i będziemy budować atrakcyjność Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju 

o wysokim kapitale intelektualnym. 

Najważniejsze cele: 

 zwiększenie eksportu wyrobów wysokiej techniki dzięki stworzeniu 

kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw, 

 wzmacnianie świadomości wysokiej atrakcyjności Polski wśród inwestorów 

zagranicznych, 

 wzmacnianie pozycji BGK jako silnego partnera współtworzącego rozwiązania 

i rekomendującego modele i działania. 

4) Transformacja cyfrowa i procesowa: Chcemy – poprzez doskonałość procesową 

i cyfryzację – stworzyć optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju wyznaczonego 

przez strategię. 

Najważniejsze cele:  

 osiągnięcie zdolności szybkiej adaptacji do nowych potrzeb rynkowych 

i gospodarczych, 

 zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy pracownikom banku, 

 wdrożenie nowoczesnych i niezawodnych systemów integrujących i realizujących 

kluczowe procesy i funkcje biznesowe, 

 automatyzacja i robotyzacja. 

5) Efektywny model zarządzania: Chcemy zwiększyć skalę zadań realizowanych w celu 

zaspokajania coraz bardziej złożonych potrzeb rosnącej liczby interesariuszy poprzez 

sumę kompetencji. 
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Najważniejsze cele: 

 rozwój kultury organizacyjnej w kierunku docelowego modelu dojrzałości 

organizacyjnej,  

 doskonalenie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu macierzowym, 

 praca w modelu macierzowym z wykorzystaniem narzędzi pracy zespołowej, 

 organizacja działająca efektywnie zgodnie z zasadami kultury organizacyjnej 

i opierająca się na wartościach. 

W 2021 roku realizowaliśmy strategię m.in. poprzez następujące działania: 

Transformacja cyfrowa i procesowa: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem M365, który 

zapewni nam dostęp do nowoczesnych narzędzi, takich jak Teams, Forms, One Note czy 

Planner. Dzięki nim nasza praca i współpraca między zespołami będzie łatwiejsza 

i wydajniejsza. Optymalizowaliśmy procesy w całym banku. W 2021 osiągnęliśmy uzyski na 

poziomie 89 tys. godzin.  

W Efektywnym modelu zarządzania obniżyliśmy poziom decyzyjny w wielu procesach. Dzięki 

temu sprawniej podejmujemy decyzje, co skróciło czas realizacji zadań. Sukcesywnie 

wdrażamy nowe wartości zgodne ze strategią banku na lata 2021–2025, a także 

opracowaliśmy nowy model kompetencji przywódczych wspierających efektywny model 

zarządzania. Uruchomiliśmy program rozwojowy dla kadry menedżerskiej i rozpoczęliśmy 

pierwszą edycję programu staży eksperckich zgodnie z nowym modelem przywództwa. 

Opracowaliśmy również standardy pracy hybrydowej i interdyscyplinarnej oraz rozpoczęliśmy 

wdrażanie narzędzi IT, które je usprawnią.  

Zaangażowanie społeczne to między innymi nasze projekty wolontariackie. W 2021 roku 

zrealizowaliśmy aż 54 projekty, w które zaangażowało się ponad 500 pracowników. 

Przyjęliśmy politykę budowania kapitału społecznego. We współpracy ze Śląskim Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu uruchomiliśmy kampanię informacyjną na temat transplantologii 

dziecięcej.  

W ramach filaru Współpraca i biznes międzynarodowy utworzyliśmy fundusz dla Trójmorza 

(TSIIF) i program Rozwój bez Granic. Wprowadziliśmy również nowe crossorganizacyjne 

procesy – wsparcie dla inwestorów zagranicznych oraz dla eksporterów. Pracujemy w nowym 

modelu wsparcia ekspansji polskiego biznesu poprzez konsolidację kompetencji w organizacji. 

Ponadto przygotowaliśmy mapę współpracy międzynarodowej w banku oraz w relacjach 

z partnerami zagranicznymi.  

W filarze Zrównoważony rozwój opracowaliśmy pierwszy formularz oceny ESG w zakresie 

wymaganym przez taksonomię, a poziom świadomości zrównoważonego rozwoju wśród 

pracowników banku wzrósł do 87,2%. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą doradczą z grantu 

przyznanego przez Komisję Europejską, aby przygotować się na Zielone Finanse.  
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Programy modelu biznesowego 

Centralnym punktem Strategii BGK na lata 2021–2025 jest osiem programów, poprzez które 

BGK odpowiada na najważniejsze potrzeby społeczno-gospodarcze Polski. 

Rozwój przemysłu: Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu (produktywność, 

wykwalifikowana kadra, Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój) 

Infrastruktura, transport i logistyka: Rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu 

transportowego w Polsce 

Rozwój przedsiębiorczości: Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby 

rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw 

Bezpieczeństwo strategiczne: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski m.in. 

poprzez transformację wspierającą zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski; 

zwiększenie bezpieczeństwa obronnego Polski; zapewnienie cyberbezpieczeństwa 

kluczowych gałęzi polskiej gospodarki 

Ochrona zdrowia: Podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej 

Finanse publiczne: Zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi 

Spójność społeczna i terytorialna: Wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych 

oraz wsparcie realizacji zadań własnych JST 

Mieszkalnictwo: Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i umiarkowanych 

dochodach oraz poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym wzrost 

efektywności energetycznej budynków 

Każdym z programów zarządza dedykowany dyrektor, który odpowiada za realizację celów 

programu. 

1.3.2 Rozwój przemysłu 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 

 relatywnie niska produktywność polskiego sektora przemysłowego przy wysokim udziale 
przemysłu w PKB 

 niekorzystne dla poprawy produktywności zmiany na rynku pracy 

 wzrost globalnej konkurencji 

 zapotrzebowanie na rozwiązania inteligentnej reindustrializacji/Przemysłu 4.0 

Cele programu (dla Polski): 
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 pobudzenie inwestycji w przemyśle poprzez uzupełnienie istniejących luk na rynku 
w finansowaniu 

 zwiększanie konkurencyjności i produktywności polskiego przemysłu 

 wsparcie rozwoju sektorów przemysłu wykorzystujących rozwiązania tzw. Przemysłu 4.0 
i/lub produkujących nowe technologie (w tym zdefiniowanych w państwowych 
dokumentach strategicznych) 

 przeciwdziałanie cyklom koniunkturalnym 

 Główna wartość dla gospodarki: 

 transformacja produkcji przemysłowej bazującej na niskich kosztach pracy na produkcję 
o wysokiej wydajności, opartej na nowoczesnych technologiach 

 stworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

 zwiększona wartość inwestycji w rozwiązania tzw. Przemysłu 4.0 

 wzrost polskiego produktu krajowego brutto dzięki zwiększonej produktywności 
i konkurencyjności przemysłu 

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu „Rozwój przemysłu”: 

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej 

1.3.3 Infrastruktura, transport 

i logistyka 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 

 konieczność dalszej rozbudowy sieci dróg krajowych i samorządowych; 

 konieczność zwiększenia udziału transportu kolejowego (w tym intermodalnego) 
w przewozach towarowych oraz utrzymanie wzrostu liczby pasażerów korzystających 
z kolei; 

 poważne problemy transportowe i środowiskowe z uwagi na postępującą suburbanizację 
dużych ośrodków miejskich; 

 niezadowalający wolumen ładunków oraz potencjał przeładunkowy portów morskich, 
a także słabnąca pozycja rynkowa polskich armatorów morskich; 

 niewystarczająca przepustowość części lotnisk regionalnych oraz konieczność utrzymania 
przez PGL znaczącej pozycji rynkowej w Europie i na świecie; 
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 duże wahania i wzrosty cen robót budowlanych w sektorze infrastruktury transportowej, 
prowadzące do poważnych problemów finansowych spółek budowlanych i słabej kondycji  
całej branży. 

Cel programu (dla Polski): 

 wspieranie dalszej rozbudowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury drogowej na 
poziomie krajowym i regionalnym; 

 wspieranie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych i działań związanych z odnową 
taboru kolejowego oraz wspieranie rozwoju transportu intermodalnego; 

 wspieranie działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego na poziomie 
regionalnym i międzyregionalnym; 

 wspieranie inwestycji związanych z poprawą konkurencyjności polskich portów morskich 
oraz działań związanych z umacnianiem pozycji polskich armatorów morskich; 

 wspieranie rozwoju polskiej branży lotniczej oraz infrastruktury lotniskowej i dostępowej 
do portów lotniczych w celu poprawy ich przepustowości i rentowności; 

 wspieranie rozwoju firm budowlanych i zwiększanie ich potencjału do realizacji przyszłych 
inwestycji budowlanych w sektorze infrastruktury transportowej i w logistyce. 

Cele rynkowe programu ITL zakładają wspieranie działań związanych m.in.: 

 z rozwojem transportu zbiorowego oraz kolejowego transportu towarowego w celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z indywidualnego oraz towarowego 
transportu drogowego, które w ostatnich latach notowały bardzo dynamiczny wzrost;  

 ze zwiększeniem udziału nisko- i zeroemisyjnych środków transportu w transporcie 
zbiorowym i indywidualnym, w tym z dążeniem do zeroemisyjnej komunikacji publicznej 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców do 2030 r. 

Główna wartość dla gospodarki: 

 wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej oraz usług transportowych i logistycznych, 
pozwalające na dalszy wzrost konkurencyjności naszego kraju, co zapewni dynamiczny 
rozwój gospodarczy, poprawi jakość życia obywateli i zwiększy dostępność rynków pracy. 

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu „Infrastruktura, transport 
i logistyka”: 

Rozwój infrastruktury transportowej 

Finansowanie projektów PPP 
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1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 

 niska zdolność MŚP do pozyskiwania finansowania zewnętrznego, na którą dodatkowy 
negatywny wpływ mają ograniczenie akcji kredytowej banków, spowodowane pandemią 
COVID-19, oraz skutki wojny w Ukrainie; 

 niski udział inwestycji prywatnych w PKB, niska skłonność firm do podejmowania 
inwestycji w związku z niepewnością co do perspektyw gospodarczych; 

 nierównomierny rozwój przedsiębiorczości w Polsce; 

 niedostateczne świadomość i wiedza społeczeństwa na temat możliwości wykorzystania 
finansowania zewnętrznego w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. 

Cele programu:  

 zapewnienie jak największej liczbie MŚP, zwłaszcza w luce finansowej, dostępu do 
instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego, dostosowanych do potrzeb 
firm; 

 pobudzanie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw poprzez oferowanie instrumentów 
wsparcia ułatwiających podejmowanie inwestycji lub zachęcających do tego; 

 zmniejszanie dysproporcji w rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie szans MŚP 
z różnych branż i obszarów (w tym młodych firm) w dostępie do instrumentów 
finansowania płynnościowego i rozwojowego; 

 edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania konkurencyjności MŚP oraz 
budowanie standardów współpracy z rynkiem z wykorzystaniem działalności 
informacyjnej, szkoleniowej oraz PR.  

Więcej o działaniach prowadzonych w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości”: 

Gwarancje i poręczenia 

Kredyt na innowacje technologiczne 

Pożyczki unijne 

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej 

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP 

1.3.5 Bezpieczeństwo strategiczne 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 
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 Wysokoemisyjny miks energetyczny Polski: duży udział aktywów opartych na węglu 
kamiennym i brunatnym w strukturze wytwarzania;  

 Rosnący koszt bilansowania niestabilnych źródeł energii; 

 Nieefektywne systemy ciepłownicze, wymagające pilnej transformacji; 

 Niedostatecznie rozbudowana i wydajna sieć dystrybucyjna i przesyłowa, powodująca 
ograniczenia w możliwości przyłączania nowych mocy, w tym odnawialnych źródeł 
energii; 

 Konieczność pozyskania finansowania wysokich nakładów inwestycyjnych związanych 
z transformacją wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej (budowa morskich farm 
wiatrowych, bloków atomowych, SMR, bloków gazowych) i ciepła (modernizacja źródeł 
wytwórczych i sieci ciepłowniczej, budowa rozproszonych źródeł energii); 

 Ograniczone możliwości finansowania transformacji energetyki i ciepłownictwa (rosnąca 
rola ESG w instytucjach finansowych ogranicza dostępność długu dla podmiotów 
posiadających w miksie energetycznym węgiel); 

 Konieczność zastąpienia rosyjskich dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla i paliw 
dostawami z innych kierunków; 

 Brak odpowiedniego wykorzystania GOZ na rynku paliw, tj. wykorzystania biomasy, 
biogazu, biometanu, odpadów energetycznych; 

 Brak komercyjnie opłacalnych technologii wielkoskalowego magazynowania energii 
elektrycznej i ciepła oraz produkcji zielonego wodoru; 

 Duża zmienność cenowa i podażowa na rynku energetycznym i paliwowym powodująca 
zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe. 

Cel programu (dla Polski): 

Zaproponowanie rozwiązań finansowych wspierających: 

 transformację w elektroenergetyce i ciepłownictwie, budowy nowych mocy oraz 
dostosowanie istniejących do standardów UE; 

 dywersyfikacja źródeł wytwarzania, w tym wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu 
energii brutto; 

 rozwój komercyjnie wykonalnych technologii magazynowania energii;  

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, 
zastąpienie importu paliw z Rosji importem z innych kierunków; 

 rozwój technologii produkcji, dystrybucji i wykorzystania energetycznego 
i ciepłowniczego paliw alternatywnych, w tym biomasy, odpadów, biogazu, biometanu 
i wodoru; 
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 zabezpieczenie niezakłóconych dostaw i stabilności cen energii elektrycznej, dzięki 
któremu możliwe będzie zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;  

 rozwój i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, umożliwiające poprawę 
wskaźników jakości dostaw oraz przyłączanie nowych mocy wytwórczych, w tym 
niestabilnych mocy OZE;  

 modernizację sektora obronnego i likwidację luki technologicznej w wyposażeniu polskiej 
armii; 

 budowę potencjału polskiego sektora zbrojeniowego; 

 ochronę podmiotów gospodarczych przed cyberatakami, w szczególności w branżach 
utilities, finansowej i telekomunikacyjnej. 

1.3.6 Ochrona zdrowia 

 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 

 zapewnienie stabilnego, długoterminowego finansowania 

 poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych 

 zapewnienie możliwości finansowania procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów 
o trudnej sytuacji finansowej 

 wsparcie procesów inwestycyjnych w związku z dokonującym się postępem 
technologicznym 

Cel programu (dla Polski): 

 podniesienie jakości opieki zdrowotnej 

 poprawa efektywności i finansowania systemu opieki zdrowotnej 

 wzrost świadomości zdrowotnej obywateli 

 poprawa dostępności nowoczesnych usług medycznych dla obywateli 

  Główna wartość dla gospodarki: 

 zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich obywateli RP 

 poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
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1.3.7 Finanse Publiczne 

Potrzeby i wyzwania rynkowe: 

 zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi bankowej jednostek sektora finansów 
publicznych;  

 współpraca z MF w efektywnym zarządzaniu środkami publicznymi w celu ograniczenia 
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, poziomu długu publicznego i kosztów jego 
obsługi; 

 realizacja zadań zleconych przez administrację rządową poprzez obsługę powierzonych 
bankowi programów i funduszy rządowych. 

Cele programu (dla Polski): 

 zapewnienie stabilnych i zrównoważonych finansów państwa; 

 zwiększenie efektywności i przejrzystości zarządzania środkami budżetowymi; 

 zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; 

 obniżenie poziomu państwowego długu publicznego i kosztów jego obsługi; 

 skuteczna dystrybucja środków europejskich. 

  Główna wartość dla gospodarki: 

 zapewnienie stabilności systemu finansów publicznych jako elementu koniecznego do 
sprawnego funkcjonowania państwa oraz warunkującego trwały i zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy. 

Więcej o działaniach w ramach programu Finanse publiczne: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1.3.8 Spójność społeczna i terytorialna 

Potrzeby i wyzwania rynkowe:  

 zmienność rynku finansowania samorządów, ograniczona liczba banków aktywnie 
działających na rynku, zróżnicowana sytuacja samorządów, konieczność stymulacji oferty 
i zapewnienia stabilizacji rynku; 

 ograniczona możliwość finansowania działań rozwojowych przez osoby i na rzecz osób 
w trudnej sytuacji oraz przez podmioty realizujących cele społeczne, niska ekonomizacja 
i trwałość tego typu działań; 
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 duża kosztochłonność inwestycji zlokalizowanych na obszarach marginalizowanych, 
ograniczone zasoby publiczne, ograniczone zainteresowanie inwestorów prywatnych. 

Cele programu (dla Polski): 

Cel główny: 

 wyrównywanie szans grup i obszarów marginalizowanych oraz wsparcie wypełniania 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). 

Cele szczegółowe: 

 zapewnienie możliwości realizacji zadań własnych przez samorządy w celu 
przeprowadzenia inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców; 

 wsparcie osób w trudnej sytuacji oraz podmiotów zajmujących się celami społecznymi; 

 poprawa atrakcyjności obszarów marginalizowanych.  

Więcej o działaniach w ramach programu „Spójność społeczna i terytorialna”: 

Wsparcie w starcie – pierwszy biznes 

Pożyczki unijne 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – pożyczka szerokopasmowa 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka 

Pożyczki rewitalizacyjne 

Fundusz Dostępności 

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej 

Wsparcie dla inwestycji komunalnych 

1.3.9 Mieszkalnictwo 

Potrzeby i wyzwania rynkowe:  

 deficyt mieszkaniowy – w Polsce na 1000 osób przypadają 393 mieszkania; 

 przeludnienie – 40% Polaków mieszka w warunkach przeludnienia; 

 45% młodych Polaków (25–34 lata) mieszka z rodzicami; 

 150 tys. rodzin czeka na mieszkanie komunalne; 

 mentalność Polaków – przywiązanie do własności, 83% mieszkań własnościowych; 

 deprywacja mieszkaniowa – 10% Polaków mieszka w obniżonym standardzie; 

 85% zasobu komunalnego wymaga remontu;  
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 4 tys. budynków z wielkiej płyty wymaga wzmocnienia;  

 ograniczone możliwości finansowe najemców – obciążenie wydatkami mieszkaniowymi 

Cele programu (dla Polski): 

 zwiększenie dostępu do mieszkań osobom o dochodach niepozwalających na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie; 

 zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację 
życiową; 

 poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków; 

 zwiększenie udziału OZE w budownictwie wielorodzinnym, w tym ograniczenie emisji CO2 
i zjawiska smogu; 

 ograniczenie bariery braku środków na wkład własny wymagany do uzyskania kredytu 
mieszkaniowego; 

 wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są 
zobowiązani do spłaty kredytu mieszkaniowego. 

Główna wartość dla gospodarki: 

 wartość społeczna, a także wzrost dochodu narodowego, w tym pozytywny wpływ na 
rynek pracy, system fiskalny oraz podaż/popyt w wielu gałęziach gospodarki. 

Więcej o działaniach prowadzonych w ramach programu „Mieszkalnictwo”: 

Rozwój mieszkalnictwa 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
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1.4 Zasady odpowiedzialnego 

zarządzania 

Wartości 

102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania 

W BGK obowiązują trzy podstawowe wartości, którymi kierują się wszyscy pracownicy. Są to: 

 otwartość, czyli szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, 
by poszukiwać nowych rozwiązań; 

 zespołowość, czyli nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu dzięki współdziałaniu osób 
o różnorodnych kompetencjach; 

 odpowiedzialność, czyli działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich 
wpływu na organizację oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

Etyka 

102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych 

i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji, 206-1 Liczba podjętych wobec 

organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji 

oraz praktyk monopolistycznych 

Bank prowadzi wszystkie swoje działania w sposób etyczny, kierując się w szczególności 

obowiązującym prawem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i transparentnością. 
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Do 2020 r. obowiązywał Kodeks Etyki BGK, który obejmował przede wszystkim: politykę 

prezentową, politykę zarządzania konfliktami interesów, zgłaszanie naruszeń, 

przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, marketing partnerski. W 2021 r. przyjęliśmy w banku 

nowy Kodeks Etyki BGK, który w dalszym ciągu odwołuje się do zagadnień dotyczących polityki 

prezentowej, polityki zarządzania konfliktami interesów, zgłaszania naruszeń, 

przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, marketingu partnerskiego. Dodatkowo kwestie 

związane z przyjmowaniem i wręczaniem prezentów oraz zarządzaniem konfliktem interesów 

zostały szczegółowo uregulowane w odpowiednich Politykach. Kodeks oraz Politykę 

zarządzania konfliktem interesów opublikowano na stronie internetowej banku. 

Kodeks Etyki obejmuje wszystkich pracowników banku, bez względu na zajmowane 

stanowisko. Dodatkowo w banku obowiązują wewnętrzne akty normatywne szczegółowo 

regulujące system zgłaszania naruszeń. 

Wszyscy pracownicy BGK objęci są corocznymi, obowiązkowymi szkoleniami z zakresu etyki, 

zakończonymi testem wiedzy. Podejmowanie są działania budujące kulturę etyczną 

w organizacji, np. wśród pracowników przeprowadzana jest ankieta badająca poziom 

świadomości etycznej oraz szereg działań promujących te zagadnienia (np. teksty eksperckie). 

Etyka ujęta jest również w procesie szkoleń adaptacyjnych nowych pracowników. 

W Banku przeprowadzono również ocenę przestrzegania zasad etyki w 2021 r., w której 

uwzględniono m.in. zagadnienia z obszaru polityki prezentowej, konfliktu interesów, polityki 

różnorodności, kultury pracy, zgłaszania naruszeń, odpowiedzialności społecznej. W ramach 

przeprowadzonej weryfikacji bank otrzymał dobrą ocenę przestrzegania zasad etyki. 

Dodatkowo wśród przedstawicieli wybranych komórek w banku przeprowadzono ankietę 

dotyczącą znajomości przepisów wewnętrznych regulujących kwestie etyczne. W ramach 

samooceny ankietowani wskazywali na bardzo dobrą lub dobrą znajomość tych regulacji 

wśród pracowników danej komórki. 

W 2021 r. nie zostały podjęte wobec BGK kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad 

wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych. 

Zapobieganie konfliktom interesów 

Zgodnie z obowiązującą od 2021 r. Polityką zarządzania konfliktem interesów konflikt 

interesów jest definiowany jako sytuacja, w której pracownik lub członek organu banku 

podejmuje decyzje lub świadome działania w imieniu banku w sposób przynoszący lub mogący 

przynieść korzyść (majątkową lub osobistą) jemu – pracownikowi – lub osobom z nim 

powiązanym, a także w sytuacji, w której interesy pracownika lub członka organu banku 

wpływają lub mogą negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub 

wykonywanie powierzonych zadań. 
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W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów bank zobligowany jest do zarządzania tym 

konfliktem, aby zapewnić uczciwe i profesjonalne dbanie o interes banku. 

W BGK funkcjonuje również Polityka prezentowa, która określa standardy postępowania 

wspomagające minimalizację ryzyka konfliktu interesów związanego z przyjmowaniem 

i wręczaniem prezentów. 

Dla nowych pracowników bank organizuje szkolenia z rozpoznawania zdarzeń mogących 

stanowić konflikt interesów oraz sposobu postępowania w takich sytuacjach. 

Zgłaszanie naruszeń 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania i 

jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, 406-1 Całkowita liczba przypadków 

dyskryminacji i podjętych działań naprawczych 

W BGK naruszeniem jest zidentyfikowane przez osobę zgłaszającą działanie niezgodne 

z przepisami obowiązującego prawa, przepisami regulacji wewnętrznych, przyjętymi zasadami 

lub standardami etycznymi obowiązującymi w banku. 

Zgłaszanie potencjalnych i rzeczywistych naruszeń odbywa się: 

1. w sposób anonimowy za pośrednictwem anonimowego kanału, 
2. telefonicznie – poprzez zgłoszenie do Menedżera ds. Relacji Pracowniczych (telefon 

zaufania), 
3. osobiście, 
4. na piśmie – w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Po otrzymaniu zgłoszenia wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Wyznaczony członek 

Zarządu lub Rady Nadzorczej wskazuje jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie tego 

postępowania. Może to być: 

 Departament Zgodności – w przypadku, gdy naruszenie dotyczy nieprzestrzegania 
przepisów prawa i standardów etycznych (incydent braku zgodności), 

 Departament Bezpieczeństwa – w przypadku, gdy naruszenie ma charakter nadużycia 
wewnętrznego lub dotyczy rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

 Menedżer ds. Relacji Pracowniczych – w przypadku wpłynięcia zgłoszenia wskazującego 
na możliwość wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji (menedżer ds. relacji rozpoczyna 
działania również w sytuacji, kiedy sprawa trafia bezpośrednio do niego). 

Przeprowadzający postępowanie jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy bankowej, 

tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowania poufności oraz ochrony 

danych osobowych osób zgłaszających naruszenie lub podejrzenie zaistnienia naruszenia. 
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W 2021 roku zarejestrowano trzy zgłoszenia dotyczące mobbingu lub dyskryminacji – 

w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających wszystkie uznano za 

nieuzasadnione. 

Polityka antykorupcyjna  

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania i 
jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, 205-3 Potwierdzone przypadki 
korupcji i podjęte działania 

BGK dąży do prowadzenia uczciwej i etycznej działalności biznesowej i nie toleruje korupcji ani 
pokrewnych nadużyć w jakiejkolwiek formie. W szczególności nieakceptowane są działania 
naruszające bezstronność i transparentność, związane z zadaniami przypisanymi 
poszczególnym pracownikom. 

Niedozwolone są wszelkie formy zachowań korupcyjnych oraz nadużyć, przede wszystkim 
oszustwa, malwersacje, fałszowanie dokumentów, transakcji, sprawozdań, raportów, 
księgowań i innych informacji oraz składanie nieprawdziwych oświadczeń i wykorzystywanie 
do celów osobistych aktywów banku, w tym również informacji. 

W zakresie przeciwdziałania korupcji istotne znaczenie mają zasady sformułowane w Kodeksie 
Etyki, zwłaszcza Polityka zarządzania konfliktami interesów oraz Polityka wręczania i 
przyjmowania prezentów. Jest tam także mowa o mechanizmach kontrolnych: odpowiednim 
podziale obowiązków (funkcjonalnie i technicznie – w systemach IT wdrożono model RBAC), 
szkoleniach, barierach informacyjnych (ograniczeniach) i okresowym testowaniu (kontrolach). 

W banku wdrożono także proces zgłaszania naruszeń, w którym równolegle funkcjonują różne 
kanały zgłaszania, w tym jeden zapewniający całkowitą anonimowość zgłaszającemu. 

Współpracą z organami ścigania i służbami bezpieczeństwa państwa zajmuje się Departament 
Bezpieczeństwa. W 2021 r. nie stwierdzono przypadków korupcji. Dodatkowo w 2021 r. 
Departament Bezpieczeństwa nie odnotował zgłoszeń w tym zakresie. 

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem  

102-11 Stosowanie zasady ostrożności 

W BGK funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, który jest zorganizowany na trzech 
niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom (pierwszą linię obrony) składa się zarządzanie 
ryzykiem w działalności operacyjnej BGK. Drugi poziom (drugą linię obrony) to zarządzanie 
ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub 
w komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie) 
oraz działalność komórki do spraw zgodności. Trzeci poziom (trzecią linię obrony) stanowi 
działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego.  
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Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w BGK jest zapewnienie stabilności 
i bezpieczeństwa działania, utrzymywanie wysokiej jakości aktywów oraz osiągnięcie 
planowanego wyniku finansowego w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem realizowane jest na podstawie:  

 strategii zarządzania ryzykiem w BGK zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą banku; 

 polityk, zasad i procedur zarządzania ryzykiem dotyczących identyfikacji, pomiaru lub 
szacowania, monitorowania ryzyka, kontroli oraz raportowania o ryzyku, opracowanych 
w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd banku; 

 polityki zarządzania kapitałowego i szacowania kapitału wewnętrznego w BGK 
zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą banku; 

 zasad etycznych, zasad wyboru, wynagradzania i monitorowania pracowników 
sprawujących funkcje istotne dla banku oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń 
osób zajmujących stanowiska kierownicze, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą banku 
lub Zarząd banku. 

Na system zarządzania ryzykiem w banku składają się następujące zadania:  

 identyfikacja ryzyka, która obejmuje określenie: rodzajów ryzyka, źródeł powstawania 
(czynniki ryzyka), istotności oraz wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami 
ryzyka; 

 pomiar lub szacowanie ryzyka, które obejmują ustalanie i stosowanie metod 
kwantyfikacji ryzyka oraz przeprowadzanie testów warunków skrajnych; 

 monitorowanie ryzyka, które obejmuje nadzór nad poziomem podejmowanego ryzyka, 
kontrolę aktualności i dokładności stosowanych metod oceny ryzyka oraz ocenę 
efektywności stosowanych narzędzi; 

 kontrola ryzyka, w tym ograniczanie ryzyka, która obejmuje ustalenie i stosowanie 
mechanizmów kontroli ryzyka (m.in. system limitów, zapewnienie niezależności 
zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania ryzykiem na drugim 
poziomie, ubezpieczenia, transfer ryzyka, plany finansowania); 

 raportowanie o ryzyku, które obejmuje informację o profilu ryzyka, identyfikację 
potencjalnych zagrożeń oraz informację o podjętych działaniach. 

Struktura systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 
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Skład, zakres działania i kompetencje organów Banku oraz przedmiot działalności Banku 

określają: ustawa o BGK, statut Banku i regulaminy tych organów. 

Zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem w BGK zidentyfikowane w działalności banku ryzyka 
podlegają zarządzaniu. W Strategii określono także ogólny akceptowalny poziom ryzyka. 
Szczegółowe poziomy ryzyka, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyk istotnych, są 
określone w politykach zarządzania tymi ryzykami. Co więcej, w celu łatwiejszego i bardziej 
efektywnego zarządzania ryzykiem każda komórka organizacyjna banku jest zobligowana do 
zamieszczenia w swoim regulaminie organizacyjnym informacji o rodzajach ryzyk, które 
występują w jej działalności. 

Od 12 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej w obszarze 
zarządzania ryzykiem. Powołano Pion ryzyka branżowego i ESG, który będzie zarządzał jednym 
ze strategicznych obszarów rozwoju banku - ryzykiem ESG. W skład Pionu ryzyka branżowego 
i ESG wchodzi m.in. Biuro Ryzyka ESG, które będzie tworzyło wytyczne, metodyki i proces 
oceny ESG oraz Biuro Wycen i Modelowania Finansowego, które będzie weryfikowało 
i sporządzało wyceny instrumentów finansowych na potrzeby sprawozdawczości finansowej 
banku i potwierdzenia wartości zabezpieczeń. 
 
Dotychczasowe Biuro Ryzyka Operacyjnego zostało przekształcone w Departament Ryzyka 

Operacyjnego a zakres jego działania został poszerzony m.in. o tworzenie i rozwijanie systemu 

ujawnień ryzyka ESG oraz dostosowywania pracy banku do regulacji z tym związanych. 

Zarząd banku regularnie monitoruje, czy system zarządzania ryzykiem jest dostosowany do 
wielkości i profilu ryzyka oraz do otoczenia prawnego. 

Zarząd banku swoimi działaniami i postępowaniem promuje wśród pracowników BGK 
świadomość znaczenia ryzyka w działalności BGK, zasad jego podejmowania i zarządzania – to 
znaczy kulturę ryzyka. Do regularnych inicjatyw służących budowaniu kultury ryzyka w BGK 
należą Tydzień Kultury Ryzyka oraz Akademia Koordynatorów Ryzyka.  



 
 
 

41 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

Od 2020 r. w banku trwało wdrażanie przepisów CRDV/CRRII (Dyrektywy oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucjach 
finansowych). W tym celu powołano oddzielny projekt. Prace wdrożeniowe zakończono w 
czwartym kwartale 2021 r. 

Działania w obszarze ryzyka dotyczące ryzyk ESG 

 W zakresie prac dostosowawczych, wdrożeniowych w obszarze zarządzania ryzykiem ESG 
została wypracowana wstępna definicja ryzyka ESG na potrzeby ICAAP (procesu 
wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) i kompleksowych stress testów. Przyjęto 
podejście, w którym ryzyko ESG jest traktowane jako ryzyko wbudowane w inne ryzyka 
istotne w banku. W 2021 r. wprowadzono kryterium oceny istotności ryzyka związanego 
z ESG. 

 W Strategii BGK 2021–2025 wprowadzono filary Zrównoważony rozwój oraz 
Zaangażowanie społeczne, zawierające w swoich szczegółach zagadnienia ESG. 
Budowanie świadomości zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez prowadzony 
w banku projekt „Zrównoważony rozwój” oraz udział w realizacji Filaru Zrównoważony 
rozwój w Strategii BGK. 

 Przeprowadzone zostały kompleksowe testy warunków skrajnych z uwzględnieniem 
czynników ryzyka ESG. Scenariusze były zbudowane dla ryzyka środowiskowego 
i ujmowały zarówno czynniki ryzyka fizycznego, jak i czynnik ryzyka przejścia, a w roku 
2021 podejście zostało rozbudowane o dodatkowe czynniki ryzyka społecznego i ładu 
zarządczego. 

 W 2022 r. planowane jest stworzenie metodyki identyfikacji ryzyka związanego z ESG. 

 W procesie zakupowym umieszczane jest Oświadczenie z zakresu społecznej 
odpowiedzialności CSR, za które firmy zgłaszające się do postępowania mogą otrzymać 
dodatkowe punkty. 

 Odbywa się stały monitoring wytycznych i regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
wydawanych przez organy nadzoru i regulatorów.  

 Uwzględnia się kwestie związane z wybranymi czynnikami ESG w raportowaniu bieżącym 
banku. W 2020 r. publikowano raporty bieżące na temat wpływu pandemii COVID-19 na 
działalność i sytuację finansową banku.  

 W Kodeksie Etyki obowiązującym w BGK uwzględnione zostały czynniki dotyczące 
zrównoważonego rozwoju. 

 W 2021 r. opracowana została ankieta ESG, za pośrednictwem której kierujemy do 
klientów kredytowych pytania o aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze ich 
działalności. 
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W 2021 r. prowadzono prace analityczne, a w 2022 r. nastąpi wdrożenie operacyjne procesu 
zarządzania ryzykiem ESG w banku. 

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK  

102-9 Łańcuch wartości, 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw 

Chcemy współpracować z podmiotami, które rozumieją i podzielają nasze wartości. Kodeks 
postępowania zawiera wypracowane przez nas zasady, których respektowania oczekujemy od 
partnerów biznesowych, a także od kontrahentów i dostawców.  

Dzięki takiemu podejściu do współpracy chcemy budować partnerskie relacje, pełne 
profesjonalizmu i szacunku, przynoszące korzyści wszystkim stronom. Podmioty stosujące 
wspomniane zasady będziemy postrzegać jako wiarygodnych i rzetelnych partnerów 
w biznesie. Odpowiedzialne i etyczne zakupy wspierają również rozwój przedsiębiorczości 
i przyczyniają się do ochrony środowiska. W ten sposób podnosimy jakość kupowanych 
produktów i usług. 

Od uczestników postępowań zakupowych oczekujemy zapoznania się z Kodeksem i deklaracji 
dotyczącej stosowania jego zasad. Przystępując do postępowania wykonawcy zobowiązują się 
do przestrzegania i stosowania Kodeksu. Zastrzegamy też sobie możliwość sprawdzenia, w jaki 
sposób partnerzy przestrzegają zapisów Kodeksu. W przypadku naruszenia zawartych w nim 
zasad będziemy wymagać działań naprawczych. W przypadku rażących naruszeń możemy 
wstrzymać współpracę, a także rozwiązać ją na zasadach i w trybie określonym w umowie. 

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK zawiera zasady i oczekiwania 
z następujących obszarów: 

 prawa człowieka i standardy pracy, w tym: dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy 
i zdrowie pracowników, prawa człowieka i prawo pracy, zakaz dyskryminacji; 

 ochrona środowiska naturalnego, w tym: ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne, odpowiedzialna gospodarka odpadami, ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych, odpowiedzialne pozyskiwanie i wykorzystanie surowców; 

 etyka w biznesie, w tym: zero tolerancji dla nadużyć i korupcji, przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona informacji poufnych i tajemnicy bankowej, 
uczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe, zapobieganie konfliktom interesów, 
terminowe regulowanie należności, upominki biznesowe, zgłaszanie nieprawidłowości i 
naruszeń. 

Dokonując zakupu materiałów reklamowych, będziemy promować takie, które mają 

odpowiednie certyfikaty ekologiczne. 

W 2022 r. planujemy wypracowanie wytycznych i koncepcji dla zrównoważonych zakupów 
i powiązania ich m.in. z certyfikatami ESG.  

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/O_Banku/Kodeks_dla_Partnerow_Biznesowych_BGK.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/O_Banku/Kodeks_dla_Partnerow_Biznesowych_BGK.pdf
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1.5 Ochrona środowiska 

1.5.1 Ochrona środowiska w BGK 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania i 

jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 

Trwałym i istotnym elementem Strategii BGK jest dążenie do równowagi pomiędzy 

efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko naturalne 

i jakość życia w Polsce. 

BGK podejmuje szereg działań wspierających realizację inwestycji związanych z ochroną 

środowiska i osiągnięcie neutralności klimatycznej, obejmujących między innymi: 

ciepłownictwo, nisko- i zeroemisyjny transport publiczny oraz termomodernizację budynków. 

Przykładem takiego działania jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest 

finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych budynków 

mieszkalnych, co przyczynia się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości 

lokalnego powietrza. W ramach funduszu bank wspiera również realizację przedsięwzięć 

niskoemisyjnych m.in. lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła w ramach programu STOP 

SMOG. Udzielając gwarancji spłaty kredytów dla właścicieli nieruchomości, realizujemy także 

program Czyste Powietrze, który zakłada likwidację kopciuchów, a w Programie Gwarancji 

Biznesmax gwarantowane są kredyty dla MŚP np. na instalację fotowoltaiki i dopłacamy do 

oprocentowania kredytów (dotacja jest dodatkowym bonusem). BGK równie aktywnie 

angażuje się w projekty wspierające rozwój nowoczesnych, zeroemisyjnych technologii. 

Wsparcie dotyczy projektów wpływających na rozwój infrastruktury transportowej związanej 

z wykorzystaniem paliw alternatywnych (takich jak wodór, energia elektryczna oraz LNG). 



 
 
 

44 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

Swoimi wewnętrznymi działaniami bank prowadzi odpowiednią gospodarkę odpadami. We 

wszystkich placówkach banku prowadzona jest segregacja odpadów na 5 frakcji: papier, 

plastik, szkło, odpady biodegradowalne oraz resztkowe (zmieszane).  Bank udostępnia 

pracownikom również osobne pojemniki na zużyte baterie, stanowiące odpady niebezpieczne. 

Inicjatywą realizowaną w banku na dużą skalę jest ograniczenie zużycia plastikowych 

opakowań poprzez wstawienie we wszystkich placówkach urządzeń filtrujących wodę do picia. 

Została utworzona grupa „Na Bank Zieloni”, do której mogą dobrowolnie dołączyć pracownicy 

aby dzielić się dobrymi praktykami i własnymi sposobami na to, jak dbać o planetę, przyrodę 

oraz nasze lepsze życie. BGK wspiera również pracowników w zakresie ekonomicznej jazdy 

ograniczającej spalanie, a przy tym emisje do środowiska. 

Pracownicy BGK są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na zmianę klimatu, a także 

wpływu zmiany klimatu na funkcjonowanie banku. W obecnym momencie w banku 

prowadzone są prace nad obliczeniem śladu węglowego organizacji (ang. carbon footprint), 

który obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub 

pośrednio przez organizację. 

Monitorujemy liczbę kilometrów pokonanych przez pracowników banku w ramach podróży 

służbowych. W 2021 r. samolotami przebyli oni 360 495 km, a pociągami 273 803 km. 

Energia  

302-1 Zużycie energii w organizacji 

Zużycie energii przez organizację w 2021 r. podano jako sumę energii zużytej 

w poszczególnych lokalizacjach, włącznie z remontową obecnie siedzibą przy Al. 

Jerozolimskich w Warszawie   

Energia elektryczna* 1 233 074 kWh 4 439,07 GJ 

Energia Cieplna  8 002,07 GJ 

Energia Chłód  952,1 GJ 

Benzyna 231 170,13 l 8 322,12 GJ 

Olej napędowy 10 662,45 l 4 222,33 GJ 

Łącznie 25 937,69 GJ 
* BGK nie posiada własnych źródeł odnawialnych 

302-2 Zużycie energii na zewnątrz organizacji 

Energia zużyta w 2021 r. na zewnątrz organizacji    

Energia elektryczna** 1 341 190,68 kWh 4 828,28 GJ 
** dot. serwerowni zewnętrznych  

302-3 Intensywność zużycia energii  

Intensywność zużycia energii, włączając również energię zużytą na zewnętrz organizacji (w 

przeliczeniu na liczbę zatrudnionych osób) 
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16,63 GJ/pracownika 

Emisje gazów cieplarnianych 

305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1), 305-2 Pośrednie emisje gazów 

cieplarnianych (Zakres 2), 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) 

Emisje gazów cieplarnianych w 2021 r. wyniosły 649,19 ton CO2e (zakres 1 – emisje 

bezpośrednie) oraz 1717,65 ton CO2e (zakres 2 – pośrednie emisje energetyczne)  

Źródło emisji Wielkość emisji* Udział 

Zakres 1 – emisje bezpośrednie 

Samochody (paliwa) 533,86 t CO2e 82% 

Chłodzenie 102,37 t CO2e 16% 

Ogrzewanie 12,96 t CO2e 2%  

Zakres 2 – pośrednie emisje energetyczne 

Energia elektryczna** 860,69 t CO2e 50% 

Energia cieplna 856,96 t CO2e 50% 

Zakres 3 – pozostałe emisje pośrednie (za 2021 r. zakres niepełny)  

Podróże służbowe, w tym:  

 podróże koleją  
 podróże lotnicze  

143,37 t CO2e, w tym:  

 - 9,72 t CO2e 

 - 102,74 t CO2e 

87% 

Wybrane zakupione surowce i usługi***, w tym:  

 Kawa 
 Mleko 

 20,82 t CO2e, w tym:  

 - 10,91 t CO2e 

 - 7,73 t CO2e 

13% 

W przeliczeniu na pracownika w 2021 roku 
 

1,37 t CO2e  

* Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały przedstawione w rozdziale „Informacje 

o raporcie”.  

** Nie obejmuje energii zużytej na zewnątrz organizacji. 

*** Obejmuje zakupione produkty, takie jak: kawa, herbata, mleko, baterie, zużyty papier 

i karton,  tonery oraz odpady. Na uzyskany wynik najistotniej wpłynęło zakupione mleko 

i kawa. 
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Woda 

303-3 Pobór wody 

Całkowite zużycie wody w 2021 r.: 3653,07 m³ (dostawy wody z sieci miejskiej) 

Ograniczyliśmy zakup wody butelkowanej poprzez udostępnienie pracownikom urządzeń 

filtrujących wodę w kuchniach oraz odpowiednie wytyczne w procesach zakupowych 

ograniczające zakup butelek PET. 

Papier 

301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce 

Liczba zużytych kartek A4 w 2021 r.: 1 824 411  

Bank podjął działania mające na celu między innymi ograniczenie zużycia papieru poprzez 

wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów w procesach, np. zbierania wniosków od klientów 

i w procesie zakupowym. W BGK realizujemy także inicjatywę „Bank ekologiczny”, w ramach 

której wprowadzono możliwość składania wniosków elektronicznych w konkursie dla MŚP 

„kredyt na innowacje technologiczne”, co przełożyło się na oszczędność min. 70 tys. kartek 

rocznie. 

Wprowadzono elektronizację dokumentów w obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych – oświadczenia, wnioski i wszelkie dokumenty składane zazwyczaj papierowo 

zastąpiliśmy dokumentami wypełnianymi elektronicznie. W czerwcu 2021 roku zakończyliśmy 

proces elektronizacji wniosków składanych przez pracowników o korzystanie z opieki 

medycznej i kart MultiSport. Wdrożyliśmy również nową obsługę Pracowniczego Programu 

Emerytalnego – wszystkie dokumenty składane dotychczas papierowo zastąpiliśmy obsługą 

elektroniczną. Działania te powodują znaczną oszczędność zużycia papieru. 

Remont siedziby BGK 

W 2020 r. rozpoczął się remont siedziby BGK, w ramach którego zostaną wprowadzone 

zarówno rozwiązania proekologiczne (np. produkcja zielonej energii), jak i rozwiązania 

zwiększające efektywność energetyczną budynku, a także poprawiające bezpieczeństwo czy 

podnoszące standard pracy. Będą to m.in.: 

1. ochrona środowiska: 

 oszczędny system automatycznego podlewania zieleni – instalacja kroplująca zamiast 
zraszaczy, 

 szara woda – uzdatnianie wody niewymagające zastosowania środków chemicznych; 
2. zarządzanie energią: 

 integracja instalacji elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji, 
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 sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem i regulacja parametrów klimatu, 
 sterowanie roletami i napędami bramowymi, 
 sterowanie oświetleniem, 
 integracja z platformą zarządzania BMS, 
 produkcja własnej energii ze źródła odnawialnego, 
 efektywniejsze gospodarowanie mediami (ocena obecnego zużycia energii w stosunku do 

oczekiwanego poziomu); 
3. zielona energia – energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych: 

 pozyskana ze słońca energia – około 38,41 MWh w ciągu roku  
4. zmniejszenie emisji: 

 uruchomione zostaną stacje elektrycznego ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych; 
5. zużycie energii na potrzeby chłodzenia: 

 nowoczesny, ekologiczny, zintegrowany system wentylacji i klimatyzacji dla całego 
budynku, 

 urządzenia służące zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia, 
 wysoki komfort cieplny zimą, 
 naturalny przepływ powietrza w trybie chłodzenia, 
 równomierny rozkład temperatury; 

6. izolacyjność przegród: 

 izolacyjność okien, ścian i dachu, 
 izolacyjność świetlików, 
 system zintegrowanych żaluzji międzyszybowych (kontrola światła i nasłonecznienia – 

regulacja intensywności); 
7. hybrydowe chłodzenie (hybrydowe chłodnie adiabatyczne): 

 niskie zużycie energii, 
 wysoka wydajność, 
 redukcja poziomu hałasu; 

8. rekuperacja: 

 większa wydajność energetyczna budynku poprzez odzysk ciepła; 
9. windy energooszczędne: 

 obniżenie zużycia energii w stanie gotowości, 
 wyłączanie silnika drzwi podczas postoju dźwigu, 
 inteligentne systemy regulacji i sterowania, 
 wyłączanie oświetlenia kabiny i zastosowanie oświetlenia LED; 

Na czas remontu siedziba banku została przeniesiona do Varso 2 – nowoczesnego budynku 

biurowo-usługowego, który posiada certyfikaty BREEAM oraz WELL poświadczające 

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Rozwiązania wprowadzone 

w Varso 2: 100% oświetlenia w technologii LED, energia chłodnicza produkowane przez 

zamknięte wieże chłodnicze z możliwością zraszania, promowane są alternatywne rozwiązania 
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komunikacyjne, takie jak rozbudowana infrastruktura rowerowa czy stacja ładowania hulajnóg 

elektrycznych. 

Ponadto energia elektryczna kupowana do zasilania stacji ładowania hulajnóg elektrycznych 

ma zielony certyfikat pochodzenia. W kwestii oszczędności wody, w budynku zastosowana 

została wysokociśnieniowa instalacji mgły wodnej, zieleń na tarasach podlewana jest szarą 

wodą (deszczową), a w toaletach zainstalowane zostały perlatory we wszystkich bateriach. 

307-1 Kary i sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących 

ochrony środowiska 

W 2021 r. na BGK nie zostały nałożone kary i sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie 

prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska. 

1.5.2 Porozumienia na rzecz środowiska 

 

Energetyka wiatrowa 

We wrześniu 2021 r. BGK podpisał porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej w Polsce. Jest to pierwsze tego typu porozumienie w Unii Europejskiej. 

Celem porozumienia jest zrównoważony rozwój całej branży morskiej energetyki wiatrowej z 

jak największym udziałem polskich przedsiębiorstw. Dzięki niemu powstanie stała platforma 

współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorami 

oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce. Zaangażowani będą również 

przedstawiciele łańcuchów dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji 

finansowych. Przyniesie to korzyści energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i 

społeczne dla całego kraju, nie tylko dla obszarów nadmorskich. Porozumienie jest 

zwieńczeniem współpracy związanej z budową i rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w 

Polsce. 

Wodór 

W październiku BGK został sygnatariuszem porozumienia wodorowego. Polskie porozumienie 

wodorowe jest efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców 

oraz nauki. Określa potrzeby, bariery rozwoju oraz oczekiwania społeczne związane z 

wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce. Autorzy Porozumienia przygotowali także 
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propozycje działań niezbędnych dla stworzenia przyjaznego dla realizacji projektów otoczenia 

rynkowego i instytucjonalno-prawnego. Porozumienie jest kluczowym instrumentem 

wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Stanowi 

odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i 

proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. 

Realizacja zapisów Porozumienia umożliwi także zaangażowanie środków krajowych 

przekazanych przez sektor publiczny oraz udział w nowych projektach partnerów z sektora 

prywatnego przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych. 

Biogaz i biometan 

W listopadzie ubiegłego roku BGK podpisał również porozumienie o współpracy na 

rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Celem inicjatywy jest tworzenie stałej platformy 

współpracy i wypracowanie działań na rzecz zwiększenia roli sektora wytwarzania biogazu 

i biometanu. Istotnym elementem porozumienia jest także wzmocnienie pozycji krajowych 

przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Polska, biorąc pod uwagę potencjał surowcowy, ma 

ambicje wygenerowania w przyszłości takiej ilości zielonego gazu, która zabezpieczyłaby 

znaczący popyt na gaz ziemny w kraju.  

Fotowoltaika 

W grudniu 2021 r. w Ministerstwie Środowiska zostało podpisane porozumienie na rzecz 

rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce – jednym z sygnatariuszy był Bank Gospodarstwa 

Krajowego. Celem porozumienia jest konsolidacja branży fotowoltaicznej, jak 

i współpraca podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki 

w Polsce. Dynamiczny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie ich mocy 

wytwórczych ma pomóc rozwijać OZE w Polsce, a także przyspieszyć transformację 

energetyczną. Podobnie jak w przypadku poprzednich porozumień, istotnym aspektem jest 

możliwość wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu, bazując na dynamicznym rozwoju 

branży fotowoltaicznej. 

Model biznesowy oraz filary wzajemnie się przenikają. Odpowiadają na potrzeby rynku. 

Podpisane porozumienia wpisują się w nową strategię Banku, a także łączą 

programy: Bezpieczeństwo strategiczne, Rozwój przemysłu oraz Infrastruktura, transport, 

logistyka oraz ideę 3W. Budowa odnawialnych źródeł energii (morskich farm wiatrowych, 

instalacji fotowoltaicznych) czy pozyskanie zielonego paliwa jest jednym z filarów 

bezpieczeństwa strategicznego, natomiast budowa łańcuchów dostaw na rzecz 

wspomnianych typów inwestycji to szansa dla Polski na rozwój nowych gałęzi przemysłu. 

Działania te wspierają zrównoważony rozwój naszej gospodarki.  

 

https://ibgk/relacje-biznesowe/model-biznesowy/programy/rozwoj-przemyslu
https://ibgk/relacje-biznesowe/model-biznesowy/programy/rozwoj-przemyslu
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1.6 Idea 3W 

   

O idei 3W 

Idea 3W: woda–wodór–węgiel to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu 

jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych 

w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio 

wykorzystane, zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to 

długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki 

i administrację. 3W to działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki 

i społeczeństwa. Aby inicjatywa 3W odniosła sukces, niezbędna jest współpraca między 

światem nauki, biznesu i administracji. Bank Gospodarstwa Krajowego bierze na siebie rolę 

integratora wielu środowisk, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania 

konkurencyjności polskiej gospodarki.  

Woda 

Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle 

i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią 

gospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. Musimy działać na rzecz 

nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.  
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Wodór 

Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii. Wodór ma 

szansę stać się paliwem przyszłości, a cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji 

zielonego, ekologicznego wodoru. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony 

wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. 

Węgiel 

BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. 

Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii bądź 

budownictwie. 

Dowiedz się więcej -> Linki: https://www.bgk.pl/3w/ https://idea3w.org/ 

W październiku 2021 r. został opublikowany raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, który 
przygotował zespół 3W z BGK. To przewodnik po technologiach związanych z wodą, wodorem 
i węglem – czyli zasobami, które są podstawą zrównoważonego rozwoju. Raport można 
pobrać tutaj.  

W 2021 r. BGK zorganizował w Poznaniu pierwsze warsztaty 3W dla przedstawicieli JST 

(Jednostek Samorządu Terytorialnego) i świata nauki. Warsztaty zostały przeprowadzone 

również w Olsztynie podczas Kongresu Przyszłości. Temat racjonalnego zużycia wody był 

również w centrum zainteresowania uczestników pierwszego w Polsce Aquathonu – 

hackathonu, podczas którego zespół Idea 3W postawił przed uczestnikami zadanie związane z 

gospodarką wodną. Wynikiem tego zadania jest scenariusz, na podstawie którego powstała 

animacja edukacyjna: „Człowiek w świecie 3W”. 

Bank Gospodarstwa Krajowego razem z jedenastoma czołowymi polskimi uczelniami oraz 
z Siecią Badawczą Łukasiewicz ogłosił w maju 2022 r. powstanie Interdyscyplinarnego 
Centrum Innowacji 3W (ICI 3W).Centrum ma stać się platformą współpracy świata nauki 
i świata biznesu, która ma przede wszystkim przyspieszyć procesy komercjalizacji 
nowoczesnych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla. 

Przyspieszenie komercjalizacji wynalazków będzie najważniejszym zadaniem ICI 3W, ale nie 
jedynym. Centrum będzie koncentrować się także na wsparciu patentowym i prawnym dla 
świata biznesu i naukowców, promocji najlepszych technologii, działaniach edukacyjnych oraz 
promowaniu idei 3W. 

  

https://www.bgk.pl/3w/
https://idea3w.org/
https://ibgk/Api/Files/Get/SP/Workai_Documents/13806/raport_idea_3w_perspektywy_rozwoju.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=je_a33ZawqI
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1.7 Współpraca 

z interesariuszami 

102-40 Lista grup interesariuszy, 102-42 Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych 
interesariuszy, 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy 

Bank Gospodarstwa Krajowego buduje relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami 
w sposób etyczny, kierując się przede wszystkim obowiązującym prawem, 
odpowiedzialnością, rzetelnością, społeczną odpowiedzialnością biznesu 
i transparentnością. Takie podejście wynika z Kodeksu Etyki BGK oraz zawartej w nim 
polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Relacje banku z interesariuszami są oparte na uczciwości, przejrzystości działań, 
przeciwdziałaniu dyskryminacji, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. BGK wzmacnia 
je w codziennym dialogu i kontakcie. Robi to również poprzez współpracę z licznymi 
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. 

Niniejszy raport odpowiedzialności jest publikowany z myślą o komunikacji z interesariuszami. 
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102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację, 102-13 Członkostwo 
w stowarzyszeniach 

BGK w organizacjach międzynarodowych: 

 Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych – European Association of Public Banks 
(EAPB) 

 Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Gwarancyjnych – European Association of 
Guarantee Institutions (AECM) 

 Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych – European Long-Term 
Investors Association (ELTI) 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Project Finance – International Project Finance 
Association (IPFA) 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych – International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) 

 Sieć Europejskich Instytucji Finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
Network of European Financial Institutions for SMEs (NEFI) 

 Światowe Forum Ekonomiczne – World Economic Forum (WEF) 
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Ponadto pracownicy banku są członkami lub uczestniczą w pracach następujących organizacji 
i stowarzyszeń: 

 Instytut Kontroli Wewnętrznej – The Institute of Internal Control (ThellC) 

 Stowarzyszenie Audytorów Systemów Informatycznych – Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) 

 Międzynarodowe Konsorcjum ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych 
– International Information System Security Certification Consortium (ISC)2 

 Międzynarodowy aspekt członkostwa w ZBP – Europejska Federacja Bankowa – 
European Banking Federation (EBF) 

BGK w organizacjach krajowych: 

 Executive Club 

 Federacja Przedsiębiorców Polskich 

 Fundacja Centrum PPP 

 Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

 Lady Business Club 

 Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 

 Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 

 Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska 

 Stowarzyszenie Zarządzania Projektami IPMA POLSKA 

 Związek Banków Polskich 

Zespoły zadaniowe działające przy Związku Banków Polskich: 

 Bankowy Arbitraż Konsumencki 

 Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych 

 Forum Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych 

 Forum Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy AML/CFT 

 Forum Threat Intelligence 

 Grupa ds. BCM – zarządzanie ciągłością działania 

 Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 

 Komisja Etyki Bankowej 

 Komitet Cyberbezpieczeństwa Banków 
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 Komitet ds. Jakości Usług Finansowych 

 Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 

 Polski Komitet Użytkowników SWIFT 

 Rada Bankowości Elektronicznej 

 Rada Bezpieczeństwa Banków 

 Rada ds. Podatków 

 Rada ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego 

BGK w organizacjach regionalnych: 

 Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław 

 Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie 

 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 

 Lubelski Klub Biznesu, Lublin 

 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Łódź 

 Opolska Izba Gospodarcza, Opole 

 Podkarpacki Klub Biznesu, Rzeszów 

 Podlaski Klub Biznesu, Białystok 

 Północna Izba Gospodarcza, Szczecin 

 Pracodawcy Pomorza, Gdańsk 

 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

 Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie 

 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach 

 Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, Olsztyn 

 Warszawska Izba Gospodarcza 

 Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław 
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1.8 Cele Zrównoważonego Rozwoju 

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2015 r. zestaw 17 celów zrównoważonego 
rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań 
w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy 
rozwojem gospodarczym, społecznym i ochroną środowiska. 

Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia wszystkich celów 
zrównoważonego rozwoju, skupiamy się jednak głównie na następujących: 

 

 Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia 
 Przeczytaj więcej o promocji zdrowia i zdrowego 

stylu życia wśród naszych pracowników. 
 Przeczytaj więcej o akcji wsparcia transplantologii 

dziecięcej. 
 Przeczytaj więcej o programie ochrony zdrowia.  

 

 Cel 4: Dobra jakość edukacji  
 Przeczytaj więcej o wsparciu studentów. 
 Przeczytaj więcej o projekcie MATura+. 
 Przeczytaj więcej o Akademii Cyber Kompetencji.  
 Przeczytaj więcej o programie Na dobry początek. 

https://media.bgk.pl/159156-bank-gospodarstwa-krajowego-wspiera-transplantologie
https://media.bgk.pl/159156-bank-gospodarstwa-krajowego-wspiera-transplantologie
https://empiriaiwiedza.pl/projekty/projekt-matura
https://empiriaiwiedza.pl/projekty/akademia-cyber-kompetencji
https://www.fundacja.bgk.pl/na-dobry-poczatek/
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 Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne  
 Przeczytaj więcej o idei 3W. 

 

 Cel 7: Czysta i dostępna energia 
 Przeczytaj więcej o idei 3W. 

 

 Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca 
 Przeczytaj więcej o naszym programie płatnych 

praktyk studenckich. 
 Przeczytaj więcej o wsparciu przedsiębiorców z 

Polski wschodniej z branży turystycznej lub 
okołoturystycznej. 

 Przeczytaj więcej o Funduszu Pożyczkowym 
Wsparcia Płynności MŚP. 

 Przeczytaj więcej o gwarancjach i poręczeniach. 

 

 Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 
 Przeczytaj więcej o gwarancjach spłaty kredytu dla 

podmiotów z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

 Przeczytaj więcej o rozwoju zintegrowanego i 
zrównoważonego systemu transportowego. 

 Przeczytaj więcej o wspieraniu eksportu i ekspansji 
zagranicznej polskich firm. 

 

 Cel 10: Mniej nierówności 
 Przeczytaj więcej o finansowym wspieraniu 

podmiotów ekonomii społecznej. 
 Przeczytaj więcej o niwelowaniu luki 

mieszkaniowej. 
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 Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności 
 Przeczytaj więcej o Funduszu Dostępności i 

rozwoju mieszkalnictwa. 
 Przeczytaj więcej o Rządowym Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 Przeczytaj więcej o konkursie Nasz Zabytek. 

 

 Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu 
 Przeczytaj więcej o Funduszu Termomodernizacji i 

Remontów. 
 Przeczytaj więcej o Gwarancji Czyste Powietrze i 

Gwarancji Biznesmax. 
 Przeczytaj więcej o idei 3W. 
 Przeczytaj więcej o porozumieniach na rzecz 

środowiska.  

 

 Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 
 Przeczytaj więcej o wsparciu na rzecz Ukrainy. 

 

 Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów 
 Przeczytaj więcej o Funduszu Trójmorza. 
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1.9 Wsparcie dla Ukrainy  

 

Od pierwszego dnia wojny niemal z całego świata płyną słowa wsparcia i solidarności z Ukrainą 
i jej obywatelami. Ukraina potrzebuje natychmiastowej i konkretnej pomocy. Jako bank 
zaangażowany społecznie pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy na kilka różnych sposobów, tym 
samym realizując naszą misję i wartości. 

Współpraca z Narodowym Bankiem Ukrainy 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył 
specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio 

do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Otwarcie konta 
w złotych i wsparcie NBU w ten sposób zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, 
operator systemu BLIK. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, BLIK uruchomił możliwość wpłat 
na to konto także poprzez system BLIK. Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych 
w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. W kwietniu 2022 roku na rachunek 
wpłacono ponad 50 mln zł. 

BGK przekazał również darowiznę w wysokości 30 mln zł na pomoc Ukrainie. 

Współpraca z Komisją Europejską 

Z inicjatywy BGK UE wygospodarowała środki z Inicjatywy Komisji Europejskiej Team Europe 
dotyczącej wymiany szczepionek na COVID-19 dla państw Partnerstwa Wschodniego na 
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pomoc doraźną Ukrainie. Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa, 
która ma za zadanie pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą UE z 6 partnerskimi 
krajami Europy Wschodniej, w tym Ukrainą. Finansowanie pomocy humanitarnej pochodzi 
z niewykorzystanych do tej pory środków na wsparcie łagodzenia skutków społeczno-
gospodarczych pandemii COVID-19. W ramach tej pomocy Unia Europejska przekazała na 
pomoc doraźną walczącej Ukrainie blisko 10 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie 
pośredniczył w finansowaniu pomocy z tych środków. Organizacją wsparcia zajmie się partner 
społeczny – Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM). Pomoc polega na zbadaniu 
zapotrzebowania, następnie zakupieniu towarów i dostarczeniu ich Ukrainie. Wśród nich 
znajdą się m.in. żywność, środki higieniczne oraz artykuły medyczne. Głównymi odbiorcami 
pomocy humanitarnej będą ukraińskie hromady (gminy), szpitale i straże pożarne. 

Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy 

BGK uruchomił również Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy. Został on utworzony na mocy 
specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na 
Ukrainę. Ma on zapewnić finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy 
Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, wykup i zapłatę 
odsetek od obligacji oraz pokrycie kosztów ich emisji, a także zwrot wydatków lub kosztów 
poniesionych na realizację zadań. Zadania mogą być realizowane zarówno w Polsce, jak i poza 
nią. Środki funduszu pochodzą z: wpłat jednostek sektora finansów publicznych 
(z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), wpłat z budżetu państwa, wpływów ze 
skarbowych papierów wartościowych, innych przychodów (w tym również darowizn), ze 
środków, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji 
zadań oraz ze środków z obligacji wyemitowanych przez bank.  

BGK pełni funkcję operatora, czyli opracowuje i aktualizuje roczny plan finansowy, 
administruje rachunkami, obsługuje wpływy i wypłaty realizowane ze środków, zarządza 
płynnością finansową, obsługuje zaciągnięte zadłużenia  i przygotowuje raport z realizacji 
planu finansowego. Ustawa, na podstawie której fundusz został utworzony, nie określa 
dokładnego terminu ani ram czasowych.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
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Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej wprowadził w trybie pilnym pożyczkę płynnościową dla podmiotów ekonomii 
społecznej (PES) – tzw. pożyczkę misyjną. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom 
uciekającym z Ukrainy. Pożyczka jest skierowana do podmiotów ekonomii społecznej, czyli 
m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych. Pożyczka misyjna umożliwia PES 
pomoc osobom, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest 
zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność 
cateringową, może dostać pożyczkę na wydawanie posiłków), lub utworzenie miejsc pracy dla 
osób, które przybyły z Ukrainy. 

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w 
tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę 
zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zaopatrzenie 
w towary, półprodukty itp. pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego 
wyposażenia. 

Hala Torwar 

Przez pięć tygodni ponad 250 pracowników BGK zaangażowało się w pomoc w Hali Torwar. 
Był to pierwszy punkt postojowy w Warszawie, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogli odpocząć po 
wielodniowej podróży, zaplanować kolejne kroki i skorzystać z niezbędnego wsparcia. 
Wolontariusze BGK przez 35 dni, 24 godziny na dobę pomogli ponad 5 tysiącom osób. 
Zorganizowano kilka zbiórek najbardziej potrzebnych rzeczy dla kobiet i dzieci. Pracownicy 
BGK, od samego początku rosyjskiej agresji, zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Na 
Torwarze rozdawali ciepłe posiłki, napoje, słodycze i owoce, pomagali w odbieraniu 
i segregacji ubrań oraz rzeczy w magazynie chemicznym i spożywczym, a także opiekowali się 
dziećmi na sali zabaw. Otoczyli Ukraińców opieką psychologiczną i prawną. Wielu 
wolontariuszy BGK, którzy znają język ukraiński lub rosyjski, pracowało jako tłumacze. 
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego zapewniła ponad 11 tysięcy dań obiadowych, ponad 8 
tysięcy zup i prawie 18 tysięcy kanapek. Ponadto przekazała pralki, suszarki, kuchenki 
mikrofalowe, regały do magazynów i komputery. 

Aktywizacja zawodowa 

Kolejna Fundacja BGK – Fundacja Empiria i Wiedza uruchomiła autorski projekt wsparcia 
uchodźców z Ukrainy w aktywizacji zawodowej. Dzięki działaniom Fundacji łączącym 
kompetencje z różnych obszarów każda osoba poszukująca pracy będzie mogła się odnaleźć 
na polskim rynku pracy. W Polsce schronienie znalazły osoby o różnych kompetencjach 
i różnych kwalifikacjach – Fundacja chce im pomóc w otrzymaniu zatrudnienia. Skupiamy się 
na pomocy w znalezieniu zatrudnienia docelowego, zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi, 
oraz tymczasowego, zapewniającego utrzymanie na czas nauki języka polskiego i finalnie 
docelowego, zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi. Fundacja pomoże przygotować 
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dokumenty aplikacyjne, zapoznać się z polskim rynkiem pracy, połączyć uchodźców 
z pracodawcami i agencjami zatrudniania, które specjalizują się w konkretnych segmentach 
rynku, w nauce języka polskiego, w kwestiach prawnych, udzieli też wsparcia 
psychologicznego. W ten autorski projekt zaangażowane są trzy organizacje o różnych 
kompetencjach. Takie podejście jest możliwe dzięki połączeniu doświadczeń i zasobów 
Fundacji Empiria i Wiedza, BIGRAM i Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest mecenasem 
projektu. Efekt tej współpracy znajduje się na stronie projektu 

👉 https://vdoma.org/vdoma, tam także zamieszczona została platforma rekrutacyjna. Pilotaż 
potrwa trzy miesiące, dzięki czemu pracę w Polsce powinno znaleźć około tysiąca osób.  

Koncert 

BGK w dniu 25 kwietnia 2022 zorganizował w Warszawie koncert charytatywny „Chwała 

Ukrainie. Dzisiaj Ukraina jest kobietą”, na który wstęp był wolny. Koncert dedykowano 

kobietom, które są w Polsce,  oddzielone od swoich rodzin, a potrzebują wsparcia zwłaszcza 

psychicznego. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy dla Ukrainy. 

 

 

  

https://vdoma.org/vdoma
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2. BGK bankiem 

zrównoważonego rozwoju 

2.1 Wsparcie biznesu i rozwój 

przedsiębiorczości 
 

2.1.1 Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie ze swoją misją, wspiera aktywizację osób 
bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy. 

Bank spełnia ten cel m.in. jako operator „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie 
w starcie”, działając na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). 
Udzielaniem pożyczek oraz świadczeniem usług doradztwa i szkolenia zajmują się w ramach 
wspomnianego programu Pośrednicy Finansowi (PF, Pośrednicy), wybierani w drodze 
zamówienia publicznego do obsługi poszczególnych obszarów kraju. 

Program, wprowadzony w 2013 r. przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
jest jednym z systemowych instrumentów wspierania osób młodych i bezrobotnych na rynku 
pracy. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
poprzez udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczek na utworzenie 
stanowiska pracy oraz poprzez bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa. 
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Przykład wykorzystania środków programu 

Pożyczkobiorca: BETCHAR Michał Charczenko, osoba bezrobotna 

Pośrednik Finansowy: Fundacja Rozwoju Śląska 

Kwota pożyczki: 102 400,00 zł 

Działalność polega na produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności elementów 

fundamentowych (bloczek betonowy i pustak szalunkowy). Przedsiębiorca ma 18-letnie 

doświadczenie w branży produkcyjno-budowlanej.  

Cel działalności to zaopatrywanie okolicznych hurtowni i firm budowlanych w elementy 

betonowe (sprzedaż hurtowa, nie detaliczna). Posiadając własny węzeł betoniarski, 

przedsiębiorca nie jest uzależniony tylko od produkcji prefabrykatów, ale może oferować 

również beton towarowy. 

Perspektywy  

W perspektywie finansowej 2021–2027 program zostanie zasilony środkami EFS+. Środki 
unijne będą przeznaczone na realizację jednego instrumentu pożyczkowego, tj. pożyczki na 
podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy w dalszym ciągu 
finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na rok 2022 przewidziano prace nad 
uzgodnieniem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy 
i Rozwoju Regionalnego zasad programu oraz zawarcie stosownych porozumień i umów 
regulujących jego dalsze działanie. 

Źródła finansowania  

Do końca 2021 r. na realizację programu MRiPS przekazało BGK łącznie ponad 401,2 mln zł 
(21,5 mln zł w ramach pilotażu i 379,7 mln zł w ramach II etapu). Dodatkowo środki finansowe 
pochodzące ze spłaconych i zwróconych pożyczek wraz z odsetkami, a także przychody z tytułu 
inwestowania/oprocentowania środków są przeznaczane na udzielanie kolejnych pożyczek, 
świadczenie doradztwa i szkoleń na rzecz pożyczkobiorców oraz na finansowanie kosztów 
związanych z ich obsługą.  

Realizacja zadań w roku 2021  

Badania przeprowadzane przez BGK wśród beneficjentów pokazują, że „Rządowy Program 
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości, 
umożliwiając podjęcie działalności gospodarczej wielu osobom, które miały ograniczone 
możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł i bez tego wsparcia zrezygnowałyby 
z założenia firmy. Efekty programu pokazane są w poniższej tabeli. 
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 Wsparcie udzielone od 
początku działania programu 
na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wsparcie udzielone w 
2021 r. 

Liczba pożyczek udzielonych 
na podjęcie działalności 
gospodarczej 

5736 
 

635 

Wartość pożyczek 
udzielonych na podjęcie 
działalności gospodarczej 

398 143 744,83 zł  54 140 025,13 zł 

Liczba pożyczek udzielonych 
na utworzenie stanowiska 
pracy 

135 11 

Wartość pożyczek 
udzielonych na utworzenie 
stanowiska pracy 

3 810 260,79 zł 709 747,88 zł 

 

Podział pożyczkobiorców w 2021 r.  

86% bezrobotni 

60% osoby powyżej 30. roku życia 

56,5% mężczyźni 

67% pożyczkobiorcy, którzy otworzyli firmy w branży usługowej lub handlu 

 

Program EFS  

Uzupełnieniem programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest program EFS. Jego 
ostateczni odbiorcy różnią się w zależności od regionu, np. w województwie łódzkim jest on 
kierowany do osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy, a więc bezrobotnych, 
poszukujących pracy lub biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej. Program realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnych 
Programów Operacyjnych. W dyspozycji banku na ten cel pozostaje 318,9 mln zł i jest to 
całkowita kwota alokacji na projekty w ramach programu EFS. Środki te przeznaczane są na 
bardzo różne sektory gospodarki. 
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2.1.2 Gwarancje i poręczenia 

   

Gwarancja jest instrumentem finansowym, który doskonale się sprawdza zarówno w okresie 

wzrostu gospodarczego, jak i w czasach spowolnienia i kryzysu. Potwierdzają to lata 

funkcjonowania gwarancji BGK na polskim rynku. 

Szczególnie szeroka jest oferta gwarancji spłaty kredytu przeznaczona dla sektora mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach kompleksowej oferty gwarancyjnej 

dostępne są także gwarancje dla dużych firm oraz osób fizycznych. 

Dzięki działaniom rządu we współpracy z BGK, skutkującym utworzeniem w BGK Krajowego 

Funduszu Gwarancyjnego, gwarancje dla MŚP wpisały się już na trwałe w system finansowania 

polskich przedsiębiorców i stały się rozpoznawalną przez nie formą wsparcia.  

Podstawą działalności gwarancyjnej BGK na rzecz MŚP jest program rządowy „Wspieranie 

przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. 

Podstawowym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej możliwości wykorzystywania 

gwarancji i poręczeń. Poza wyżej wymienionym programem BGK wdrożył w 2021 r. również 

inny rządowy program gwarancyjny, „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub 

uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki 

jednorodzinne. Program umożliwia udzielenie wsparcia gwarancyjnego osobom fizycznym, 

które chcą sfinansować kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK termomodernizację 

budynków i wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne źródło ciepła, spełniające 

najwyższe normy emisyjności. 

Gwarancje BGK mają formę tzw. gwarancji portfelowych zabezpieczających transakcje 

finansowe udzielane przez banki, faktorów i leasingodawców. Formuła dystrybucji gwarancji 

za pośrednictwem instytucji finansowych i sieci ich oddziałów obejmujących swym zasięgiem 

cały kraj okazała się najbardziej efektywna, zapewniając szeroki dostęp do gwarancji BGK oraz 

skuteczność zabezpieczenia ryzyka finansowania i realizacji projektów służących rozwojowi 

przedsiębiorstw, a także innych ważnych dla Polski przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego 

rozwoju. 

W ofercie gwarancyjnej BGK w 2021 r. dostępne były następujące instrumenty:  

 gwarancje de minimis, 

 gwarancje COSME, 
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 gwarancje Biznesmax, 

 gwarancje dla sektora rolnego, 

 gwarancje płynnościowe, 

 gwarancje spłaty limitów faktoringowych, 

 gwarancje leasingu i pożyczki leasingowej, 

 gwarancje Czyste Powietrze. 

 

Kolejny rok, w którym nadal występowała pandemia COVID-19, był wyzwaniem dla 

przedsiębiorców i roli gwarancji BGK w łagodzeniu skutków wywołanego nią kryzysu. 

Szczególne warunki, z jakimi musieli się zmagać przedsiębiorcy, skłoniły BGK do 

kontynuowania działań mających na celu przedłużenie warunków pomocowych już wcześniej 

wprowadzonych lub wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze gwarancji. W 2021 r. 

funkcjonował Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP), dzięki któremu możliwe było 

udzielanie gwarancji płynnościowej spłaty kredytu i gwarancji spłaty limitu faktoringowego – 

instrumentów, które powstały przede wszystkim w celu utrzymania płynności finansowej 

przedsiębiorców. Dodatkowo w 2021 r. uruchomione zostały także gwarancje zabezpieczające 

transakcje leasingowe przedsiębiorców oraz gwarancje Czyste Powietrze dla osób fizycznych 

zainteresowanych finansowaniem wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji domu 

jednorodzinnego. 

Gwarancje de minimis  

Gwarancja funkcjonuje najdłużej na polskim rynku (od marca 2013 r.) i jest doskonałym 

przykładem skutecznego, realnego wsparcia przedsiębiorców. 

Podobnie jak w 2020 r., także w 2021 r. gwarancja de minimis była kluczowym wsparciem 

w pozyskaniu finansowania w czasie pandemii, skierowanym do przedsiębiorców z sektora 

MŚP.  

Na czas przeciwdziałania skutkom pandemii, czyli aktualnie do 30 czerwca 2022 r., gwarancja 

de minimis udzielana jest na szczególnych warunkach polegających na: 

 zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, 

 zwolnieniu z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji, która standardowo wynosiła 

0,5%,  

 wydłużeniu maksymalnego okresu trwania gwarancji spłaty dla kredytu obrotowego 

z 27 do 75 miesięcy, a w przypadku kredytu inwestycyjnego wydłużenie do 120 

miesięcy, 

 podwyższeniu maksymalnej kwoty gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln euro dla gwarancji 

do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat.  

Zmiana parametrów, ale przede wszystkim uznanie rynku dla gwarancji de minimis jako 

skutecznego instrumentu wsparcia zaowocowało rekordową sprzedażą gwarancji de minimis. 
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W 2021 r. udzielono 91 705 gwarancji na kwotę 34,17mld zł, co przełożyło się na kwotę 

finansowania w wysokości 46,24 mld zł. Natomiast według stanu od początku funkcjonowania 

programu gwarancji de minimis na dzień 31 grudnia 2021 r. udzielono 478 210 gwarancji 

o wartości ponad 124,31 mld zł.  

Pozytywne efekty oddziaływania programu gwarancji de minimis potwierdzają corocznie 

badania przeprowadzane na podstawie informacji pozyskiwanych od przedsiębiorców. Wyniki 

badań potwierdzają1, że gwarancje de minimis umożliwiają pozyskanie kredytu – 48% 

badanych przedsiębiorców twierdzi, że bez gwarancji nie otrzymaliby go wcale, a 68% uważa, 

że otrzymałoby kredyt na gorszych warunkach. Co więcej, uzyskane dzięki gwarancji 

finansowanie pozwoliło na stabilizację sytuacji finansowej (76,7%), utrzymanie lub 

zwiększenie zatrudnienia (szacuje się, że 303,7 tys. miejsc pracy zostało zachowanych, a 146 

tys. – utworzonych), jak również na wygenerowanie zasobów potrzebnych do rozwoju, 

umacnianie pozycji rynkowej (25,3% firm) i wykorzystanie potencjału przewagi rynkowej. Aż 

72% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że gwarantowane programem finansowanie 

w bardzo dużym lub dużym stopniu pomogło im przetrwać kryzysową sytuację związaną 

z pandemią. 

Gwarancje COSME 

Gwarancje z programu COSME z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są 

komplementarnym rozwiązaniem dla gwarancji wykorzystujących pomoc publiczną. 

Gwarancji udzielano na zasadach rynkowych, bez obciążania limitów pomocy publicznej, co 

jest szczególnie istotne w czasie powszechnego korzystania przez przedsiębiorców 

z różnorodnych form wsparcia oferowanych z wykorzystaniem tej pomocy. Gwarancje COSME 

udzielane są w ramach unijnego programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFSI), ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. 

EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii 

Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania. BGK jako pierwszy 

w Europie podpisał w 2015 r. umowę COSME z EFI z Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (tzw. planu Junckera). 

Gwarancji COSME udzielano przy maksymalnym ograniczeniu wymagań formalnych, jakie 

musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać finansowanie zabezpieczone tą gwarancją, tj. poza 

wspomnianym powyżej brakiem konieczności weryfikowania wykorzystania limitów pomocy 

nie ma też ograniczeń sektorowych, czyli gwarancje oferowane są bez względu na rodzaj 

prowadzonej działalności (z wyjątkiem sektorów zastrzeżonych zgodnie z przepisami unijnymi 

i krajowymi). Gwarancja COSME eliminuje również konieczność ustanawiania jakichkolwiek 

zabezpieczeń na majątku przedsiębiorcy.  

                                                      
1 Efekty programów gwarancji de minimis i COSME, Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Badań i Analiz, listopad 2021 r. 
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To wszystko sprawia, że gwarancja ta cieszyła się popularnością wśród przedsiębiorców. 

Począwszy od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., obowiązywały korzystniejsze warunki 

gwarancji spłaty kredytów na finansowanie działalności bieżącej MŚP. Nastąpiło m.in. 

obniżenie prowizji BGK za gwarancję z 1% do 0,7%, ponadto wydłużono obowiązywanie 

gwarancji z 27 do 39 miesięcy.  

W 2021 r. udzielono 4237 gwarancji na kwotę 736,48 mln zł, co przełożyło się na kwotę 

finansowania w wysokości 920,59 mln zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. od 

początku funkcjonowania programu gwarancji COSME udzielono 35 682 gwarancji o wartości 

ponad 6,15 mld zł.  

Gwarancje Biznesmax  

Gwarancja dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz projektów z efektem ekologicznym to 

szczególna propozycja skupiająca się na rozwoju przedsiębiorstw, na jakości oferowanych 

przez nie usług i produktów, usprawnieniach technologicznych ułatwiających osiąganie 

zamierzonych celów, a także na budowaniu świadomości proekologicznej i proklimatycznej 

poprzez ułatwianie pozyskania finansowania potrzebnego do  sfinalizowania związanych z tym 

przedsięwzięć. Ten unikatowy na skalę europejską produkt wymaga ambitnych rozwiązań, 

dlatego gwarancja Biznesmax wyróżnia się na tle oferty gwarancyjnej. Oprócz uzyskania 

zabezpieczenia kredytu konstrukcja tego produktu gwarancyjnego pozwala przedsiębiorcy, 

który prawidłowo wykorzysta kredyt objęty gwarancją, otrzymać dotację refundującą 

zapłacone odsetki. 

Gwarancja ta cieszy się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Niewątpliwie 

atrakcyjność tej gwarancji miała duży wpływ na wzrost zapotrzebowania na nią, owocujący 

znaczną dynamiką wzrostu sprzedaży gwarancji w ostatnim roku. Na 1305 gwarancji 

udzielonych narastająco na 31 grudnia 2021 r. w kwocie 2,6 mld zł aż 812 gwarancji w kwocie 

1,6 mld zł zostało udzielonych w 2021 r.  

Jest to również efekt kontynuowania w 2021 r. zmian wprowadzonych do zasad udzielania 

gwarancji Biznesmax na czas przeciwdziałania skutkom COVID-19. Wprowadzone w 2020 r. 

zmiany koncentrują się na ułatwieniu dostępu do bieżącego finansowania. Stworzona została 

możliwość objęcia gwarancją kredytów obrotowych, bez związku z daną inwestycją i bez 

związku z katalogiem kosztów kwalifikowalnych. Systemem dopłat do odsetek objęto również 

kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne. 

Wśród głównych efektów programu gwarancji Biznesmax, wynikających z przeprowadzonej 

ewaluacji2, wymienić należy:  

                                                      
2 Efekty „Programu gwarancji Biznesmax z dotacją” w 2021 r., BGK. 
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 36% badanych firm, które uzyskały kredyt z gwarancją Biznesmax w okresie od sierpnia 

2020 r. do lipca 2021 r., bez tego wsparcia nie otrzymałoby finansowania lub otrzymałoby 

je na gorszych warunkach; 

 47% badanych przedsiębiorców firm, które uzyskały kredyt z gwarancją Biznesmax, 

stwierdza, że wsparcie to było pomocne w przetrwaniu kryzysu wywołanego pandemią 

COVID-19;  

 33% beneficjentów gwarancji Biznesmax z dotacją otrzymaną w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających badanie zwiększyło zatrudnienie w swojej firmie; 

 47% badanych przedsiębiorstw dzięki pozyskanemu wsparciu utrzymało płynność 

finansową. 

Gwarancje Kreatywna Europa 

To kolejna gwarancja z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Gwarancja ta 

była oparta na Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) i  miała na celu 

wspieranie podmiotów z sektorów kreatywnych oraz kultury. Gwarancja została 

wprowadzona do oferty BGK w 2019 r. z uwagi na stwierdzone szczególne trudności 

w pozyskaniu finansowania dłużnego dla tych sektorów. Zidentyfikowanym głównym 

powodem była specyfika działalności tych podmiotów, która ma często charakter unikatowy, 

prototypowy i innowacyjny, a majątek tych podmiotów wyróżnia się dużym udziałem wartości 

niematerialnych i prawnych. Z perspektywy banków kredytujących majątek ten nie stanowi 

atrakcyjnego zabezpieczenia jako unikatowy i trudno zbywalny w porównaniu z typowymi 

zabezpieczeniami o charakterze rzeczowym. Ponadto podmioty z sektorów kreatywnych 

i kultury mają nieregularne źródła dochodów, a ich działalność opiera się na  działaniach 

trudnych do wycenienia. Brak zewnętrznych źródeł finansowania ogranicza ich rozwój, 

innowacyjność i konkurencyjność. Gwarancja Kreatywna Europa była odpowiedzią na brak 

odpowiednich zabezpieczeń i jasnym sygnałem, że BGK podejmuje się również tak trudnych 

wyzwań jak wspieranie wymagających niszowych branż, zapewniając im specjalny instrument 

wsparcia. BGK przełamuje bariery i stereotypy zarówno po stronie banków finansujących, 

stroniących od nietypowych transakcji, jak i po stronie przedsiębiorców, którzy nie są biegli 

w świecie finansów, ale wyróżniają się kreatywnością i dostarczają społeczeństwu usług w 

sferze niematerialnej. Gwarancja ta jako produkt niszowy nie była wykorzystywana na 

masową skalę pomimo podejmowanych przez BGK licznych działań, takich jak szkolenia dla 

banków, zwiększenie zakresu kwalifikującej się do zabezpieczenia gwarancją działalności 

według kodów PKD czy całkowita rezygnacja z opłaty za gwarancję.  

Gwarancje dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) 

Gwarancja z FGR wspiera gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-

spożywczego spełniające kryteria MŚP. FGR jest pierwszym na rynku polskim funduszem 

gwarancyjnym BGK dostępnym dla całego sektora rolnego. Z gwarancji mogą korzystać 

producenci produkcji podstawowej produktów rolnych oraz przetwórcy lub wprowadzający 
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do obrotu zarówno produkty rolne, jak i nierolne, pośrednio związane z produktem rolnym. 

Inicjatywa jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Gwarancja jest też pierwszym instrumentem zwrotnym z PROW stosowanym na tak szeroką 

skalę. Co ważne, uzyskanie kredytu z gwarancją spłaty BGK jest łatwiejsze niż uzyskanie 

wsparcia dotacyjnego z PROW. Szybsza jest też ścieżka decyzyjna. Nabór wniosków nie jest 

ograniczony czasowo i można o nie wnioskować stale. Nie ma konieczności przeprowadzania 

złożonej oceny merytorycznej projektu. Ponadto gwarancją spłaty objęte są kredyty dotyczące 

wszystkich kierunków produkcji rolnej, bez względu na wielkość ekonomiczną gospodarstw 

rolnych. Rozwój sektora rolnego jest dobrym przykładem dbałości o wyrównywanie szans 

pomiędzy sektorami działalności gospodarczej i obszarami wiejskimi a pozostałymi obszarami. 

Jednocześnie zwrotny charakter instrumentu przełamuje w sektorze rolnym bariery 

finansowania opartego na kapitale zewnętrznym, a nie wyłącznie na zasobach własnych lub 

dotacjach. Z drugiej strony instytucje finansujące działalność gospodarstw rolnych, mając tak 

wysoki poziom dobrego i płynnego zabezpieczenia, chętniej inwestują swoje środki 

w przedsięwzięcia związane z ich działalnością. Na czas pandemii COVID-19 wprowadzono do 

warunków udzielania gwarancji dla sektora rolnego (PLG-FGR) dodatkowe ułatwienia 

i ulepszenia. Zmiany te umożliwiły obejmowanie tą gwarancją kredytów obrotowych na 

finansowanie bieżącej działalności, niepowiązanych z realizacją  przez kredytobiorcę inwestycji 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z maksymalnym okresem gwarancji 39 miesięcy 

(kredyty odnawialne) i 51 miesięcy (kredyty nieodnawialne). Dodatkowo kredyty te zostały 

objęte dopłatą do odsetek. Dopłata do oprocentowania obejmuje maksymalnie okres 12 

miesięcy, licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR, i wynosi 2 punkty 

procentowe w skali roku. Na 749 mln zł gwarancji FGR udzielonych według stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. 65%, tj. 483 mln zł, udzielono w 2021 r. Łącznie, według stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r., od początku funkcjonowania programu gwarancji FGR udzielono 4762 

gwarancji.  

Gwarancje płynnościowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) 

Gwarancja płynnościowa została utworzona w 2020 r. z myślą o średnich i dużych 

przedsiębiorstwach. W ten sposób włączono do systemu gwarancji portfelowych BGK zupełnie 

nowy segment odbiorców końcowych, tj. duże firmy. Gwarancja ta jest dowodem bardzo 

dobrej partnerskiej współpracy wewnątrz BGK i z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. 

z Ministerstwem Finansów i z UOKiK. Gwarancje płynnościowe spłaty kredytu przeznaczone 

są na zapewnienie płynności finansowej polskim przedsiębiorstwom i dzięki temu utrzymaniu 

ich pozycji rynkowej oraz zatrudnienia. Gwarancja może zabezpieczać zarówno kredyty 

obrotowe nowo udzielone, jak i odnawiane kredyty obrotowe na kolejny okres. Gwarancją 

mogą być objęte kredyty, dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 

marca 2020 r. Gwarancje zabezpieczają do 80% kapitału kredytu. Maksymalna kwota 

gwarancji nie może przekroczyć 200 mln zł, a łączna kwota kredytów z gwarancją udzielonych 

kredytobiorcy nie może przekroczyć 250 mln zł. Okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 
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miesięcy, lecz nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące. W celu 

zwiększenia dostępności gwarancji płynnościowej dodatkowo wdrożono możliwość 

obejmowania gwarancją kredytów udzielanych w walucie obcej. Według stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. udzielonych zostało 2747 gwarancji na łączną kwotę 26 mld zł, co jest 

znaczącym i wymiernym osiągnięciem dla gospodarki.  

Gwarancje spłaty limitu faktoringowego 

We wrześniu 2020 r. wdrożono do oferty gwarancje spłaty limitów faktoringowych 

przyznawanych przedsiębiorcom należącym do kategorii MŚP albo dużym przedsiębiorcom.  

Po raz kolejny BGK okazał się liderem wśród innych instytucji finansowych w ramach Unii 

Europejskiej i prekursorem rozwiązań. Produkt ten, całkowicie nowatorski w skali UE, 

jednocześnie był pierwszym notyfikowanym przez Komisję Europejską produktem 

gwarancyjnym dla faktoringu. 

Gwarancja zabezpiecza faktoring z regresem oraz faktoring odwrotny. Gwarancją mogą być 

objęte limity faktoringowe, dla których umowy zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 

r.  

Gwarancje zabezpieczają do 80% limitu faktoringowego. Maksymalna kwota gwarancji nie 

może przekroczyć 200 mln zł, łączna kwota limitów faktoringowych z gwarancją udzielonych 

faktorantowi nie może przekroczyć 250 mln zł. 

Okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy, lecz nie dłużej niż okres limitu 

faktoringowego wydłużony maksymalnie o 3 miesiące. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. udzielono 788 gwarancji na łączną kwotę 3,96 mld 

zł. 

Gwarancje leasingu/pożyczki leasingowej 

W 2021 r. BGK wdrożył nowy produkt gwarancyjny dla MŚP, tj. gwarancję spłaty transakcji 
leasingu finansowego i pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe. Gwarancja portfelowa 
dla transakcji leasingowych jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty gwarancji portfelowych 
BGK związanych z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym przez COVID-19. Jest odpowiedzią 
na oczekiwania przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami w uzyskaniu finansowania 
w firmach leasingowych. Nowa gwarancja BGK może zabezpieczyć do 80% kwoty leasingu lub 
pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Gwarancja BGK 
jest zabezpieczona regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z wykorzystaniem 
środków z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), Funduszu stworzonego na bazie 
środków finansowych pochodzących od większości państw unijnych. Fundusz jest dodatkową, 
poza budżetem unijnym, inicjatywą państw członkowskich, będących udziałowcami 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polska przystąpiła do Funduszu, wyrażając tym samym 
swoją solidarność z innymi państwami członkowskimi w walce ze skutkami pandemii i wnosząc 
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swój wkład finansowy, który służy innym państwom członkowskim, chcącym skorzystać 
z produktów oferowanych dzięki środkom EFG. Także w przypadku tej gwarancji BGK stał się 
prekursorem jako pierwszy bank rozwoju, który wykorzystał środki Paneuropejskiego 
Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, aby zaoferować wsparcie dla biznesu. Na 
koniec 2021 r. udzielono 1237 gwarancji na kwotę prawie 211 mln zł. 

Gwarancje Czyste Powietrze 

W 2021 r. BGK rozszerzył także ofertę gwarancji udzielanych jako portfelowe linie gwarancyjne 
o gwarancję Czyste Powietrze. Gwarancji udziela się w formie portfelowej linii gwarancyjnej 
na podstawie rządowego programu gwarancyjnego „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem 
środków Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Jest ona przeznaczona dla osób 
fizycznych na zabezpieczenie kredytu na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu 
jednorodzinnego albo wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Gwarancja umożliwia otrzymanie kredytu na 
korzystniejszych niż standardowe warunkach oraz dotacji na częściową spłatę kredytu 
z programu priorytetowego „Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki gwarancji możliwe jest bezpłatne 
zabezpieczenie nawet do 80% kwoty takiego kredytu. Na koniec 2021 r. udzielono 204 
gwarancji na kwotę prawie 8 mln zł. 
 

2.1.3 Kredyt na innowacje technologiczne 

203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 

W Europejskim Rankingu Innowacyjności 2021 Polska podtrzymała dobrą dynamikę wzrostu 
wskaźników innowacyjności i nadrobiła dystans do większości umiarkowanych innowatorów. 
Niestety to nadal za mało, aby znaleźć się w czołówce krajów europejskich (zajęliśmy 24. 
miejsce na 27 krajów członkowskich UE). 

Do zmiany tej sytuacji przyczynił się przygotowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego „Kredyt na innowacje technologiczne”, który wsparł i pomógł rozwinąć 
innowacyjność i konkurencyjność mikro-, małych i średnich firm MŚP w Polsce. Ten 
instrument wsparcia finansowego umożliwia firmom wdrożenie innowacji technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-
rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu od podmiotów 
zewnętrznych. 

Wsparciem dla przedsiębiorcy jest udzielana przez BGK dotacja w postaci premii 
technologicznej, stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank 
komercyjny na inwestycję technologiczną. 
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901  
umowy podpisane do końca 2021 r.  

3,308 mld zł  
kwota dofinansowania dla projektów o 
łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 
ponad 6,662 mld zł 

W ramach weryfikacji wniosków o płatność do wypłaty zatwierdzono 1306 wniosków na 
kwotę dofinansowania 1,638 mld zł i wartości kosztów kwalifikowalnych 3,302 mld zł. 

Według PKD w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR dominują przedsiębiorstwa 
z branży przemysłowej (78,27% projektów, 76,92% dofinansowania) oraz usługowe (12,55% 
projektów, 12,09% dofinansowania). Przeważają przedsiębiorstwa przemysłu średnioniskiej 
i niskiej technologii (61,98% ogółu projektów, 62,90% ogółu dofinansowania), a wśród nich 
większość stanowi przemysł przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych oraz przemysł 
metalurgiczny i metalowy.  

Projekty w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne otrzymali 
wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, w tym: 

 mikro- – 7% projektów na kwotę dofinansowania 151,56 mln zł (5% ogółu udzielonego 

dofinansowania); 

 małe – 36% projektów na kwotę 1060,63 mln zł (32% ogółu udzielonego dofinansowania); 

 średnie – 57% projektów na kwotę 2092,50 mln zł (63% ogółu udzielonego 

dofinansowania). 

Wraz z końcem 2021 r. zakończyło się podpisywanie umów o dofinansowanie 

z wnioskodawcami. Realizacja i rozliczenie projektów muszą się zamknąć do końca 2023 r. 

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem następcy Kredytu na innowacje technologiczne 

w nowej perspektywie środków unijnych na lata 2021–2027. 

2.1.4 Pożyczki unijne 

Zgodnie z „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” (Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 24. edycja zaktualizowana na rok 2021) polski 

sektor przedsiębiorstw jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział 

w strukturze wszystkich przedsiębiorstw (według liczby pracujących) wynosi aż 99,8%. Mają 

one największy spośród wszystkich grup przedsiębiorstw udział w tworzeniu PKB (dane za 

2018 r.) – 49,1%. Małe firmy stanowią 2,2% polskiego sektora przedsiębiorstw, a ich udział 

w tworzeniu PKB wynosi 9,1%. Dla średnich firm liczby te wynoszą odpowiednio 0,7% i 11,1%. 

To właśnie do przedsiębiorców z sektora MŚP kierowana jest oferta instrumentów zwrotnych. 
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Zgodnie ze wskazanym na wstępie raportem koniunktura w polskiej gospodarce w 2021 r. 

została oceniona znacznie niżej niż w latach poprzednich. Jest to nierozerwalnie związane 

z trwającą ponad rok pandemią COVID-19. Średnia ocena obecnej koniunktury w polskiej 

gospodarce jest wciąż silnie zależna od wielkości firmy. Firmy mikro i małe oceniają obecną 

koniunkturę poniżej średniej, natomiast średnie i duże – lepiej. 

Ponownie pogorszyły się wskaźniki wzrostu cen operacyjnych oraz terminowości regulowania 

płatności przez kontrahentów. Pod tymi względami 2021 jest najsłabszym rokiem od roku 

2016. Wskaźnik dotyczący innowacyjności firm również zanotował spadek.  

BGK wspiera rozwój konkurencyjności firm z sektora MŚP poprzez dystrybucję krajowych 

i unijnych środków publicznych, udostępnianych w formie instrumentów zwrotnych, tj. 

pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych. Grupa tych instrumentów, nazywana w celach 

marketingowych pożyczkami unijnymi, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku MŚP 

w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego. Najmłodsze przedsiębiorstwa, czyli start-

upy, korzystają zwykle z kapitału własnego, tzn. z wkładu bezpośrednich założycieli 

i wspólników. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa rośnie jego zapotrzebowanie na kapitał 

i środki własne przestają wystarczać – firmy są wtedy bardziej skłonne sięgać po zewnętrzne 

źródła finansowania. Mikro- i małe przedsiębiorstwa, szczególnie w pierwszych latach 

działalności, są szczególnie wrażliwe na problem braku dostępności do finansowania, głównie 

ze względu na brak historii kredytowej i biznesowej oraz niewielkie możliwości w zakresie 

zabezpieczenia (lub jego brak). Z tego względu firmy te znajdują się w tzw. luce finansowej, co 

oznacza zawodność mechanizmów rynkowych w zakresie pokrycia ich zapotrzebowania na 

finansowanie zewnętrzne. Wypełnianie tej luki jest szczególnie istotne, ponieważ daje szanse 

podmiotom, które bez wsparcia miałyby problem z pozyskaniem finansowania na 

przedsięwzięcia ekonomicznie uzasadnione czy z utrzymaniem płynności finansowej. Celem 

pożyczek unijnych skierowanych do MŚP jest więc ułatwienie przedsiębiorcy dostępu do 

finansowania, a nie przejęcie ryzyka podmiotu finansującego. 

Dysponując powierzonymi środkami publicznymi, BGK stawia do dyspozycji firm głównie 
finansowanie pomocowe, tj. na warunkach korzystniejszych niż komercyjne. Firmy chętnie 
korzystają z tego rodzaju finansowania, zaspokajając tym samym swoje zapotrzebowanie na 
środki inwestycyjne i poprawiając własną pozycję oraz potencjał konkurencyjny, a także 
utrzymują płynność finansową. Dystrybucją wsparć w formie zwrotnych instrumentów 
finansowania zajmują się podmioty wybierane przez BGK w przetargach (pośrednicy 
finansowi), np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe czy agencje rozwoju regionalnego. Znają 
one doskonale potrzeby lokalnych firm i proponują wsparcie finansowe, adekwatne do ich 
potrzeb. 

Środki na finansowanie udostępniane przez BGK pochodzą z krajowych (szerzej o tym 
w rozdziale Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP) i regionalnych programów 
operacyjnych. Zwrotna formuła wsparcia zapewnia ich odnawialny charakter, co oznacza, że 
raz wydatkowane środki wracają w formie np. spłaty pożyczki i mogą być wykorzystywane na 
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kolejne wsparcia. Następną cechą tej oferty jest szeroki katalog przeznaczenia i rodzajów 
dopuszczalnych przedsięwzięć, a także możliwość przeznaczenia finansowania również na cele 
obrotowe. Oznacza to możliwość finansowania rozmaitych ekonomicznie uzasadnionych 
przedsięwzięć gospodarczych. Ze względu na dostępne karencje w spłacie, stosunkowo długi 
okres finansowania i preferencyjne oprocentowanie przedsiębiorcy mają możliwość 
racjonalnie planować swoje cele inwestycyjne, nie obawiając się strat czy utraty płynności, 
gdyż zobowiązania z tytułu spłaty zaciąganych pożyczek nie obciążają ich budżetu w sposób 
nadmierny. 

Szeroki pakiet produktów dopasowany jest do rzeczywistych potrzeb firm działających 
w poszczególnych regionach. W każdym z nich oferowane są pożyczki na rozwój firm – 
finansowane są projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, poszerzają skalę działalności 
bądź wzbogacają ich ofertę o nowe produkty i usługi. Co ważne i warte podkreślenia, pożyczki 
unijne wspierają nie tylko doświadczonych przedsiębiorców, ale również firmy stawiające 
pierwsze kroki w biznesie – w ofercie pożyczek unijnych znajdują się pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, przeznaczone dla osób pozostających bez pracy i nieaktywnych 
zawodowo. Pozwalają one zaktywizować osoby powyżej 30. roku życia znajdujące się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, osoby powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, 
osoby z niepełnosprawnością oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w roku 2020 i trwała także w 2021 r., spowodowała 
bezprecedensowy kryzys, wpływając na zdrowie ludzi i sytuację gospodarczą na świecie. 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zostały szczególnie mocno dotknięte tą sytuacją i stały 
się największym beneficjentem pomocy publicznej w ramach walki ze skutkami gospodarczymi 
pandemii. W dobie problemów z uzyskaniem kredytów w instytucjach komercyjnych to 
właśnie unijne instrumenty finansowe, w tym środki z Regionalnych Programów 
Operacyjnych, Funduszu Wsparcia Płynności MŚP POIR, a także Funduszu Pożyczkowego 
Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU, stały się istotnym elementem pomocy oferowanej 
mniejszym przedsiębiorcom. Potrzeba taka pojawiła się wraz z początkiem pandemii, kiedy 
przy niewystarczających środkach własnych firmy znacznie częściej niż do tej pory posiłkowały 
się zewnętrznymi źródłami finansowania. Jednymi z najbardziej uciążliwych skutków dla 
mikro- oraz małych przedsiębiorstw stały się tzw. zatory płatnicze i utracone dochody 
w związku z niemożnością prowadzenia działalności i jednocześnie konieczność ponoszenia 
stałych kosztów i wydatków, takich jak pensje dla pracowników, zobowiązania 
publicznoprawne czy konieczność regulowania innych zobowiązań finansowych. W tym 
trudnym czasie działania banku skoncentrowane były przede wszystkim na wypracowaniu tzw. 
rozwiązań osłonowych dla firm, które skorzystały z finansowania dłużnego, a doświadczały 
trudności z regulowaniem terminowo swoich zobowiązań. W tym celu udostępnione zostały 
dodatkowe karencje w spłacie kapitału/odsetek i wakacje kredytowe. Następnie, we 
współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędami Marszałkowskimi, 
wprowadzony został pakiet produktów w zakresie finansowania płynnościowego dla firm.  
 
Kwestia zachowania płynności finansowej firm w związku z sytuacją epidemiczną była zatem 
kluczowa. Uruchomione w tym czasie pożyczki płynnościowe ze środków Programu 
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Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 
województw, a także liczne ułatwienia w spłacie dotychczasowych produktów, wprowadzone 
w ramach pakietu pomocowego BGK, pomogły zminimalizować negatywne skutki dostępu do 
finansowania zewnętrznego w warunkach dużego spowolnienia gospodarczego. Pożyczki 
płynnościowe to instrument stworzony jako wsparcie dla firm w dobie pandemii COVID-19, 
uruchomiony już w kwietniu 2020 r. Łączny budżet środków na ten cel w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych województw, według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniósł około 950 
mln zł. Pożyczek udzielają podmioty wybierane przez BGK, tzw. pośrednicy finansowi.     
 

Dane liczbowe (dotyczy projektów realizowanych przez BGK): 
 
 5,6 mld zł – wartość alokacji na instrumenty zwrotne z RPO 2014–2020;  

 6370 – umowy zawarte w 2021 r. z przedsiębiorcami na udzielenie finansowania 

zwrotnego z RPO 2014–2020; 

 1,5 mld zł – łączna kwota finansowania udzielonego polskim przedsiębiorcom w 2021 r. 

na inwestycje zwiększające konkurencyjność i poprawiające ich sytuację gospodarczo-

ekonomiczną.  

 

Z instrumentów zwrotnych udzielanych za pośrednictwem BGK podmiotom z sektora MŚP w 
2021 r. skorzystały przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, które otrzymały 78,4% środków 
(małe firmy 17,7%, średnie 3,9%). 

Odpowiadająca na potrzeby rynku paleta zwrotnych form finansowania, dzięki którym 
przedsiębiorcy mogą np. zakupić maszyny i urządzenia, przyczynia się do poszerzania skali 
działalności firm lub wzbogacania jej o nowe produkty i usługi. Według kodów PKD 
przedsiębiorcy korzystający z pożyczek reprezentują głównie branże przetwórstwa 
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przemysłowego, budownictwa oraz handel hurtowy i detaliczny. Liczbę udzielonych wsparć 
według podziału na poszczególne sektory gospodarki prezentuje poniższe zestawienie. 

Finansowanie unijne w postaci pożyczek nie tylko zasila biznes – MŚP, ale także wspiera 
inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, 
termomodernizacją oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, 
w sektorze mieszkaniowym i publicznym. 

Pożyczki unijne to zatem szeroka paleta wsparcia finansowego odpowiadającego na różne 
potrzeby gospodarcze, społeczne oraz związane z ochroną środowiska. 

Pożyczki udzielone w 2021 r. według sektora (dane dotyczą wyłącznie pożyczek udzielanych 
z projektów prowadzonych przez BGK w modelu pośrednim, tj. przy udziale pośredników 
finansowych, natomiast dane dotyczące pożyczek Jessica2 oraz rewitalizacyjnych 
udzielanych w modelu bezpośrednim przez bank uwzględniono w niniejszym raporcie 
odrębnie) 

Administracja publiczna, obrona narodowa, zabezpieczenia 
społeczne 

4 

Administrowanie; działalność wspierająca 228 

Budownictwo 900 

Dostawa wody; ścieki; rekultywacja 41 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 85 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 483 

Edukacja 141 

Górnictwo i wydobywanie 16 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 1350 

Informacja i komunikacja 91 

Kultura; rozrywka; rekreacja 96 

Opieka zdrowotna; pomoc społeczna 426 

Pozostałe usługi 303 

Przetwórstwo przemysłowe 915 

Rolnictwo itp. 50 

Rynek nieruchomości 258 

Transport i gospodarka magazynowa 387 

Wytwarzanie energii elektrycznej i zaopatrywanie w nią 8 

Zakwaterowanie; gastronomia 588 

Razem 6370  
 

 

 



 
 
 

79 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

Pożyczki udzielone w 2021 r. według województw 

Dolnośląskie 831 

Kujawsko-Pomorskie 399 

Lubelskie 420 

Lubuskie 221 

Łódzkie 416 

Małopolskie 300 

Mazowieckie 354 

Opolskie 121 

Podkarpackie 478 

Podlaskie 119 

Pomorskie 357 

Świętokrzyskie 470 

Warmińsko-Mazurskie 293 

Wielkopolskie 1045 

Zachodniopomorskie 546 

Razem 6370  

 

2.1.5 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

(POPC) – pożyczka szerokopasmowa  

W programie POPC BGK pełni funkcję Menedżera Funduszu Funduszy dla instrumentu 
w formie pożyczki, jak również Partnera Wdrażającego dla gwarancji, w ramach Działania 1.1 
POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach”. Realizowane przedsięwzięcia polegają przede 
wszystkim na budowie, rozbudowie oraz przebudowie sieci dostępowych do internetu 
o minimalnych parametrach wynoszących 30 Mb/s dla biznesu i gospodarstw domowych oraz 
100 Mb/s dla jednostek oświatowych. 

Pokrywanie tzw. białych plam, czyli obszarów bez dostępu do szerokopasmowego internetu, 
jak również zagęszczanie sieci na pozostałych terenach zwiększa konkurencyjność, zapewnia 
postęp technologiczny oraz wpływa na zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy 
regionów. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako polski bank rozwoju, wspiera ten proces. 
Zwrotna forma dystrybucji środków POPC pozwoliła stworzyć trwały mechanizm finansowania 
inwestycji mających na celu wyrównywanie różnic w dostępie do informacji oraz zasobów 
edukacyjnych, a także do usług świadczonych drogą elektroniczną. Inwestycje te są 
niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców kraju, ale też dla rozwoju obecnych i nowych 
przedsiębiorstw, które ze względu na lokalizację (np. poza dużym ośrodkiem miejskim) nie 
mogły oferować kontrahentom innowacyjnych usług czy rozwiązań. Projekt wspierany przez 
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BGK jest kluczowym przedsięwzięciem w zakresie wyrównywania szans i walki z tzw. 
wykluczeniem cyfrowym; odgrywa również ważną rolę w procesie tzw. włączania cyfrowego 
na terenach słabo zurbanizowanych czy w grupie społecznej osób starszych. 

BGK wdraża preferencyjne instrumenty finansowe, pożyczki, które mogą zarówno wspierać 
samoistne inwestycje telekomunikacyjne, jak i uzupełniać pomoc dotacyjną. 

W perspektywie finansowej 2014–2020 do dyspozycji branży telekomunikacyjnej pozostaje 
prawie 921 mln zł pochodzących ze środków publicznych. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu BGK pełni funkcję podmiotu zarządzającego 
powierzonymi środkami. Do jego kluczowych zadań należy również dostosowywanie założeń 
programowych do uwarunkowań rynkowych oraz potrzeb branży telekomunikacyjnej. W 
trakcie realizacji projektu wprowadzono możliwość finansowania wydatków brutto, bieżącej 
działalności przedsiębiorców, zakupu/akwizycji innych podmiotów telekomunikacyjnych czy 
finansowania jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w sferze 
telekomunikacji. Ponadto ujednolicono minimalne oprocentowanie środków publicznych 
zaangażowanych w pożyczki oraz zwiększono limit jednostkowego wsparcia. Bardziej 
elastyczne warunki finansowania dla branży pośrednio oddziałują na ostatecznych odbiorców 
internetu, dla których dostęp do informacji to możliwość szybkiego reagowania na zmiany, 
a także większe szanse na rozwój osobisty oraz ekonomiczny. 

Preferencyjne pożyczki udzielane są zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wybranych przez 
BGK pośredników finansowych. 

211 mln zł  
wartość umów na instrument pożyczkowy, 
które BGK podpisał z pośrednikami 
finansowymi do końca 2021 r. 

198 mln zł  
kwota finansowania udzielonego w ramach 
podpisanych umów pożyczki 

 

W 2020 r. w związku z wystąpieniem zagrożenia spowodowanego epidemią COVID-19 BGK we 

współpracy z Instytucją Pośredniczącą wprowadził do projektu ułatwienia dla Ostatecznych 

Odbiorców, których dotknęła sytuacja epidemiczna (problemy z płynnością, konieczność 

zwolnień pracowników, zawieszenie łańcucha dostaw). Rozwiązania w ramach pakietu 

pomocowego BGK dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19 obejmują: możliwość 

finasowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, obniżenie 

oprocentowania, dodatkową karencję w spłacie kapitału, wakacje kredytowe oraz zniesienie 

konieczności zaangażowania wkładu krajowego czy wkładu Pożyczkobiorców. Wspomniane 

wyżej wsparcie zostało utrzymane do końca czerwca 2021 r. 

W 2021 r. dokonano przeglądu strategii inwestycyjnej dla wdrażania przez BGK instrumentów 

finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W wyniku 
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przeglądu wyodrębniono tzw. pożyczki duże o wartości powyżej 50 mln zł, wdrażane 

bezpośrednio przez BGK. Jednocześnie kontynuowano pożyczki o wartości do 50 mln zł, 

wdrażane przez pośredników finansowych.   

 

Przykłady wykorzystania środków programu 

Jednym z przedsiębiorców telekomunikacyjnych, który skorzystał ze wsparcia oferowanego 

z programu, jest Pan Adam – przedsiębiorca z Ostródy. Pożyczkobiorca pozyskał finansowanie 

w wysokości 3 mln zł, które przeznaczył na budowę sieci na czterech osiedlach miasta Ostróda 

i gminy Ostróda. W ramach pożyczki sfinansowano budowę około 1,5 km nowej linii 

światłowodowej i dzięki tej inwestycji 2,5 tys. ludzi dostało możliwość dostępu do internetu.  

Pożyczkobiorca: Hrubieszowska Telewizja Kablowa W. Migas, B. Sanek, M. Szerment, C. 

Bajurka Spółka Jawna Pośrednik Finansowy: Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie 

Kwota pożyczki: 1 444 000,00 zł 

W ramach działalności, stosując innowacyjne rozwiązania operacyjne i produktowe, HTK 

zbuduje sieć światłowodową i radiową o wysokich parametrach technicznych (100 Mb/s), 

która stanie się oknem na świat dla lokalnej społeczności: osób prywatnych i przedsiębiorców.  

Cel projektu został osiągnięty w 2021 r. poprzez realizację dwóch głównych etapów: 
wybudowanie infrastruktury oraz podłączenie abonentów (użytkowników końcowych). Z kolei 
w ramach realizacji projektu wyróżnia się podstawowe działalności: projektową, wdrożeniową 
oraz operacyjną, w której przewidziano obsługę powstałej infrastruktury i podłączonych 
abonentów. W ramach projektu w zasięgu szerokopasmowego internetu znajdą się 7053 
gospodarstwa domowe. 
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2.1.6 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – 

Turystyka 

203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny  

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie duży nacisk na odpowiedzialny oraz 
społecznie i terytorialnie zrównoważony rozwój naszego kraju. Specyfika Polski Wschodniej 
(województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego 
i podkarpackiego) sprawia, że ten obszar wymaga dodatkowych działań zmierzających do 
wyrównania różnic i zdynamizowania rozwoju regionu.  

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest finansowany ze środków Ministra 
Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców 
z Polski Wschodniej z branży turystycznej lub okołoturystycznej, prowadzących np. obiekty 
noclegowe, gastronomiczne, sportowe, związane z kulturą czy turystyką zdrowotną. Firmy 
inwestują też w rękodzieło, produkcję ekologicznych, regionalnych produktów i transport 
turystyczny. 

Niepodważalną korzyścią projektu PPW-T jest wykorzystanie środków w formie rewolwingu. 

Projekt jest modelowym przykładem ponownego wykorzystania środków finansowych 

pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej (PO RPW 2007-2013), który był realizowany w najsłabiej rozwiniętych 

gospodarczo regionach Polski. Dzięki rewolwingowi środki finansowe generują więcej korzyści, 

ponieważ fundusze raz przekazane wracają, zwiększając wartość wsparcia i liczbę ich 

odbiorców. W tym przypadku środki unijne przyniosły jasne i widoczne korzyści mieszkańcom 

Polski Wschodniej. 

Na dodatkowe preferencje – niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego 
– mogą liczyć obiekty posiadające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz start-upy, czyli firmy prowadzące 
działalność nie dłużej niż dwa lata. 

Dzięki Pożyczce na Rozwój Turystyki dostarczamy biznesowi w Polsce Wschodniej 
dodatkowego kapitału inwestycyjnego na podniesienie jakości i zróżnicowanie oferty usług 
turystycznych, rozwój infrastruktury i wydłużenie sezonu turystycznego. 
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Do końca 2021 r. udzielono 830 pożyczek o wartości ponad 155 mln zł. Największą 
popularnością cieszą się pożyczki w branży noclegowej i gastronomicznej w województwach 
lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. 

Pożyczki udzielone do końca 2021 r. według najczęściej wybieranego przeznaczenia środków  

przeznaczenie środków Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie 
Warmińsko-
-Mazurskie liczba pożyczek 

obiekty noclegowe 98 86 55 57 81 377 

obiekty gastronomiczne 53 27 32 30 11 153 

infrastruktura sportowo- 
-rekreacyjna 

25 15 15 10 23 88 

infrastruktura turystyki 
zdrowotnej 

7 6 20 8 2 43 

infrastruktura kultury  
i rozrywki 

3   2 2 1 8 

transport turystyczny 9 3 2 3 3 20 

organizacja turystyki  
i pośrednictwo 
turystyczne 

7 1 3 1 4 16 

ekologiczne produkty 1 1 2   1 5 

produkty regionalne  
i tradycyjne, wzornictwo 
przemysłowe 

1   4   1 6 

przywracanie 
tradycyjnych zawodów – 
rękodzieło  
i rzemiosło 

  1 3     4 

inne inwestycje w branży 
okołoturystycznej 
polegające na 
poszerzeniu oferty, 
podniesieniu jakości usług 
świadczonych 
bezpośrednio turystom 

17 22 32 18 13 102 

zapewnienie ciągłości 
działania 
przedsiębiorstwa lub 
ochrona miejsc pracy  
w związku  
z kryzysem  
w dziedzinie zdrowia 
publicznego 

    7 1   8 
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Efekty programu w 2021 r.  

Jednym z głównych efektów projektu jest poprawa dostępności do finansowania dla MŚP 
z branży turystycznej. Do końca 2021 r. instytucje finansujące podpisały 830 umowy 
z przedsiębiorcami na łączną kwotę 155 639 087,09 zł. 

Przykładowe inwestycje w 2021 r. 

Pożyczkobiorca: Hotel Loft Sp. z o.o. 

Instytucja finansująca: Fundusz Wschodni i Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Hotel Loft 1898 to miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Położony w sercu 

Suwalszczyzny obiekt ma do zaoferowania wiele atrakcji.  

Historia hotelu sięga 1898 r., w którym to powstała jednostka koszarowa wojsk carskich. Po 

odzyskaniu niepodległości w koszarach zakwaterował się 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. 

gen. Józefa Dwernickiego. Po 1945 r. zespół koszarowy zdecydowano się przeznaczyć na 

potrzeby Ludowego Wojska Polskiego. Jednostka wojskowa użytkowała go aż do marca 1990 

r. W 2013 r. podjęto decyzję o przekształceniu budynku w obiekt hotelowy. Otwarcie nastąpiło 

w 2015 r. Od siedmiu lat hotel działa jako jedna z największych i najnowocześniejszych 

placówek noclegowo-gastronomicznych w północno-wschodniej Polsce. 

Wielkim atutem Hotelu Loft 1898 oprócz historii jest lokalizacja. Budynek znajduje się 

w samym sercu malowniczej Suwalszczyzny, tuż przy drodze krajowej nr 8. Hotel oferuje 76 

komfortowo wyposażonych, klimatyzowanych pokoi. Łącznie to 131 miejsc noclegowych oraz 

dwie przestronne sale konferencyjno-bankietowe, które mogą pomieścić kolejno 140 oraz 280 

gości.  

Pierwsza pożyczka na rozwój turystyki w wysokości 500 tys. zł uzyskana w czerwcu 2021 r. 

z Funduszu Wschodniego była przeznaczona na projekt „Budowa garażu w Hotelu LOFT 

w Suwałkach”. Za pozyskane finansowanie udało się zbudować sześciostanowiskowy garaż 

oraz dwa miejsca zadaszone. Garaż dysponuje miejscami przystosowanymi dla motocyklistów, 

którzy w sezonie letnim stanowią duży odsetek gości z krajów nadbałtyckich. Częścią tej 

inwestycji były też montaż i instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W listopadzie 

2021 r. właściciele hotelu pozyskali drugą pożyczkę, również w wysokości 500 tys. zł, z Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości na projekt „Budowa pawilonu rekreacyjnego”. Obiekt ten jest 

zlokalizowany na terenach zielonych przy hotelu. To miejsce spotkań integracyjnych, 

uroczystości okolicznościowych oraz działalności restauracyjnej. W planach jest jeszcze 

palenisko, piec do pieczenia sękacza, bar oraz grill. Przestrzeń zielona, na której powstanie 

pawilon, zostanie ponownie zagospodarowana. Będzie tam więcej roślin oraz drzew, dzięki 

czemu teren nabierze nowego kształtu oraz znacznie zwiększy swoją atrakcyjność. Będzie to 

miejsce przyjazne dzieciom i gościom szukającym odpoczynku w centrum miasta. 
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Pożyczkobiorca: Konsekwencje Jolanta Jarecka 

Instytucja finansująca: Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Jolanta Jarecka to pisarka, poetka, animatorka kultury i reżyserka teatralna, która wraz 

z mężem w Zatwarnicy w Bieszczadach stworzyła tętniące życiem miejsce, chętnie odwiedzane 

przez turystów z całej Polski. Dzięki pożyczce na rozwój turystyki małżeństwu udało się 

uratować bojkowską chyżę, tradycyjny drewniany budynek nierozerwalnie związany z historią 

regionu, w którym dziś mogą nocować turyści. 

W 2015 r. małżeństwo otworzyło kino Końkret w ostatnim zachowanym Parku Konnym 

w Bieszczadach. Znalazło się tam miejsce na pracownię pani Joanny i kawiarnię. Okazało się to 

świetnym połączeniem kultury, rękodzieła, historii z miejscem serwowania aromatycznej kawy 

i herbaty. Kilka lat temu pani Joanna dokupiła ponadstuletni dom – chyżę bojkowską. Dzięki 

pożyczce na rozwój turystyki udało się wykończyć budynek, wyposażyć i zamontować 

zeroemisyjne ogrzewanie. Chata ma cztery izby dwuosobowe, jedną izbę niezależną 

z aneksem kuchennym oraz dużą wspólną przestrzeń, w której znajdują się salon, kuchnia 

i jadalnia. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, a w całym domu nie brakuje starych, 

odczyszczonych mebli, ręcznie robionych płytek łazienkowych, ceramicznych umywalek czy 

zastawy stołowej, która powstała w pracowni. 

 

Pożyczkobiorca: F.H.U. „LEKANS” Sławomir Lekan 

Instytucja finansująca: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

Sławomir Lekan z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy chcieliby spędzić wspólnie czas, stworzył 

w Biłgoraju rodzinną strefę zabawy. Oprócz niesamowitych atrakcji na miejscu organizowane 

są także warsztaty dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. W rozwinięciu biznesu Panu 

Sławomirowi pomogła pożyczka na rozwój turystyki.  

Pan Sławomir prowadzi firmę od ponad 25 lat, ale początkowo skupiała się ona głównie na 

handlu. Kolejnym etapem rozwoju działalności była budowa w Biłgoraju budynku, w którym 

właściciel postanowił w 2010 r. zorganizować salę zabaw dla dzieci. Biznes zaczął się rozwijać 

i w 2018 r. sala została przeniesiona do innego obiektu. Nowa sala miała dwa razy większą 

powierzchnię od poprzedniej, bo aż około 600 m2. i tym samym dawała o wiele większe 

możliwości. Wyposażona została w trampoliny, tyrolki, przejścia, labirynty, ścianki 

wspinaczkowe, a nawet dmuchany zamek. 

Ze względu na dość dużą działkę znajdującą się przy nowym budynku Pan Sławomir postanowił 

stworzyć miejsce do zabawy również na zewnątrz. Wcześniej w tym miejscu na powierzchni 

około 1 ha znajdowała się łąka. Dziś ten teren wygląda już zupełnie inaczej. Plac zabaw na 

zewnątrz funkcjonuje od maja do końca września każdego sezonu. Dzieci mogą się pobawić na 

dmuchanych zamkach, trampolinach i w małpim gaju oraz spróbować swoich sił w parku 
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linowym. Znajdują się tu również dwie zjeżdżalnie tubingowe, gdzie odważni mogą zjeżdżać 

na pontonach, trampolina do eurobungee czy bumper cars – samochodziki zderzaki, 

zapewniające zabawę jak w wesołym miasteczku. 

Pożyczka na rozwój turystyki została przeznaczona na zakup nowego atrakcyjnego 

wyposażenia placu: nowoczesnej karuzeli łańcuchowej, małego diabelskiego młyna, karuzeli 

z samolotami i autodromu z samochodzikami. Latem planowana jest również budowa strefy 

wodnej dla dzieci, gdzie w gorące dni będzie można się schłodzić.  

Choć Biłgoraj jest niewielkim miastem, to  znajduje się w uroczej i malowniczej okolicy. 

Przyjeżdżając do Powerlandu – czy to do parku, czy na nocleg – turyści mogą również 

odwiedzić Park Roztoczański, Zwierzyniec, Guciów, zalew w Biszczy i wiele innych ciekawych 

miejsc.  

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie polskich małych i średnich firm, a także 

zrównoważonego rozwoju kraju. Dzięki zaangażowaniu w projekt „Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia – Turystyka” jeszcze więcej firm świadczących usługi w branży turystycznej 

i okołoturystycznej w tym regionie będzie mogło skorzystać z preferencyjnego finansowania 

swojego rozwoju. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyska cały makroregion, jego 

mieszkańcy, jak również turyści odwiedzający tę część Polski. 

W obliczu COVID-19 branże turystyczna i okołoturystyczna stały się jednymi z najbardziej 
doświadczonych pandemią sektorów gospodarki. W czasie kolejnych fali epidemii były niemal 
całkowicie zamknięte.  

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” stanowił bezpośrednie wsparcie dla 
firm z branży turystycznej i okołoturystycznej dotkniętych trudną sytuacją związaną 
z pandemią. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z lepszych warunków pożyczek na rozwój 
turystyki, w ramach których ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują m.in.: 

 możliwość przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych 

z bieżącą działalnością firmy; 

 brak wymaganego wkładu własnego; 

 sześciomiesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-

odsetkowych. 
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2.1.7 Wsparcie polskiego eksportu 

i ekspansji zagranicznej 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom 
rozwiązań, które umożliwiają skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych, 
szczególnie tych o podwyższonym ryzyku. Rynki te mają duży potencjał biznesowy dla 
rodzimych eksporterów. Komercyjne instytucje finansowe jednak, ze względu na wspomniane 
podwyższone ryzyko, nie oferują im niezbędnego wsparcia.  

Dlatego właśnie polskie przedsiębiorstwa, eksportując do krajów o mniejszej stabilności 
polityczno-gospodarczej lub inwestując w nich, szukają wsparcia w polskim banku rozwoju, 
jakim jest BGK. Tym samym bank pozwala im w pełni wykorzystać ich potencjał na 
interesujących je rynkach, oferując m.in. instrumenty wspierania eksportu w ramach 
programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”. Do instrumentów tych należą m.in. 
potwierdzanie, dyskonto oraz postfinansowanie akredytyw, kredyt dla banku nabywcy, kredyt 
dla nabywcy oraz kredyty na prefinansowanie eksportu. 

BGK wspiera także polskich inwestorów, realizujących projekty poza rodzimym rynkiem, w tym 
zagraniczne przejęcia oraz projekty typu brownfield lub greenfield. Cechą charakterystyczną 
tego typu finansowania jest zabezpieczenie kredytu, w pierwszej kolejności, aktywami 
zagranicznymi (projektu/podmiotu zagranicznego). 

Szczególne zainteresowanie banku tym obszarem zostało odzwierciedlone w jednym z filarów 
strategii BGK na lata 2021–2025 „Współpraca i biznes międzynarodowy”. 

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej  

BGK odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom rozwiązań umożliwiających 
skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych. Bank corocznie zwiększa 
zaangażowanie w instrumenty finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej, udzielane 
zarówno w ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i w ramach działalności 
własnej. Pomimo pandemii w 2021 r. BGK w dalszym ciągu działał w obszarze szeroko pojętej 
ekspansji zagranicznej, czyli wspierania eksportu, a także finansowania inwestycji polskich 
spółek na rynkach zagranicznych. W 2021 r. BGK wsparł transakcje/projekty polskich 
przedsiębiorstw na 4 nowych rynkach (Bahrajn, Czad, Etiopia, Estonia), tym samym na koniec 
2021 r. udzielił wsparcia finansowego polskim przedsiębiorcom łącznie w 76 państwach. 
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Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”  

BGK wspiera rozwój polskiego eksportu, udzielając kredytów eksportowych w ramach 
rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”, przyjętego przez Radę Ministrów 
w 2009 r. BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) 
kredytów na finansowanie zakupu towarów oraz usług polskiego pochodzenia. Środki z takich 
kredytów wypłacane są bezpośrednio na rachunki polskich eksporterów. W efekcie 
wyeliminowane zostaje ryzyko braku zapłaty, gdyż polski przedsiębiorca otrzymuje przelew 
bezpośrednio z BGK. 

Oferta w ramach programu jest szczególnie atrakcyjna na rynkach o podwyższonym profilu 
ryzyka, gdzie oferta banków komercyjnych jest ograniczona, a koszt finansowania ze strony 
banków lokalnych – wysoki. 

Od początku programu do końca 2021 r. BGK w ramach „Finansowego Wspierania Eksportu” 
udzielił kredytów o łącznej wartości około 5 mld zł. Kwota wypłat z kredytów do końca 2021 
r. wyniosła około 4,2 mld zł, a kwota wspartych kontraktów eksportowych osiągnęła poziom 
około 6 mld zł.  

Działalność własna BGK w obszarze wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej  

W ostatnich latach polskie spółki działające na rynkach zagranicznych zaczęły aktywniej szukać 
dostępnych możliwości finansowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, 
w 2015 r. BGK poszerzył swoją ofertę o kredyty, o które można wnioskować w przypadku 
inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Taki instrument finansowy jest 
komplementarny z ofertą kredytów eksportowych oraz ofertą pozostałych instytucji 
finansowych. Znaczny wzrost wartości kredytów udzielanych w kolejnych latach potwierdził, 
że ta forma wsparcia jest potrzebna polskim przedsiębiorcom. BGK wszedł na rynki krajów 
wysoko rozwiniętych poprzez różnorodne formy finansowania. Poszerzenie oferty wpłynęło 
także na dywersyfikację geograficzną portfela BGK i umożliwiło polskim przedsiębiorcom 
pozyskanie atrakcyjnego wsparcia przy eksporcie oraz planowaniu ekspansji na zagraniczne 
rynki. 

Łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK 
w 2021 r. (w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” oraz w ramach 
działalności własnej) wyniosła 3,6 mld zł. BGK zrealizował ponad 200 transakcji oraz 
projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. finansowanie: sprzedaży 
naczep do Mali, sprzedaży sprzętu medycznego do Indii, sprzedaży produktów chemicznych 
na Ukrainę, sprzedaży produktów spożywczych do Chin, akwizycji w USA oraz inwestycji 
w Chile. 



 
 
 

89 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

Zasięg geograficzny wspartych przez BGK transakcji/projektów polskich od 2014 r.: 

Mapa przedstawia stan na dzień 31 marca 2022 r. 

2.1.8 Kredytowanie oparte o rating ESG 

FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych 

Tramwaje Śląskie SA – program emisji obligacji z udziałem EBI 

W 2021 r. BGK w konsorcjum z Bankiem Pekao udzielił spółce Tramwaje Śląskie SA 

finansowania w formie programu emisji obligacji na kwotę 496 mln PLN przeznaczonego na 

modernizację sieci tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. Środki z emisji posłużą 

na dalszą realizację programu inwestycyjnego do 2023 r.. Program będzie obejmował zakup 

50 nowoczesnych tramwajów oraz modernizację 100 km torowisk. BGK, poprzez udział 

w finansowaniu, wspiera rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego 

oraz infrastruktury tramwajowej, w efekcie zwiększając liczebność floty bezemisyjnej, 

poprawiając komfort podróży komunikacją miejską i obniżając poziom hałasu w mieście.  
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W ramach Programu Emisji Obligacji „Zintegrowany projekt modernizacji infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” 

Spółka wyemituje obligacje warte łącznie 496 mln PLN, które zostaną objęte przez BGK oraz 

Bank Pekao po połowie: każdy bank po 248 mln PLN. W finansowanie zostaną zaangażowane 

również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Zawarta umowa to kontynuacja programu udzielonego spółce przed trzema laty, również w 

konsorcjum BGK i Pekao przy udziale EBI, kiedy to na modernizację i budowę infrastruktury 

torowej oraz zakup taboru przeznaczono 328 mln PLN. 

 

2.1.9 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia 

Płynności MŚP 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 

powołał Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. Jego celem jest pomoc firmom 

najbardziej zagrożonym brakiem płynności finansowej w związku z epidemią wirusa SARS CoV-

2.  

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków 

związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności 

finansowej. To nieoprocentowane finansowanie udzielane jest mikro-, małym i średnim 

przedsiębiorstwom, niezależenie od branży oraz regionu, w którym prowadzą działalność. 

Budżet funduszu wynosi 3,38 mld zł. 

Pożyczka płynnościowa POIR – korzyści dla firmy: 

 firma spłaca wyłącznie pożyczony kapitał; 

 okres spłaty do 6 lat; 

 wysokość pożyczki: dwukrotność wynagrodzeń w firmie za 2019 r. lub za ostatni rok 

(w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu 

maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń 

szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności) lub jako 25% łącznego obrotu 

przedsiębiorcy w 2019 r.; półroczna karencja w spłacie;  

 dwumiesięczne wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki;  
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 bez wymogu wkładu własnego. 

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową POIR: 

 wynagrodzenia, w tym także należne składki ZUS i US; 

 podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe; 

 zatowarowanie, półprodukty;  

 bieżące opłaty;  

 bieżące raty leasingowe i kredytowe; 

 inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy. 

Efekty prowadzonych działań (stan na 31 grudnia 2021 r.): 

 2,28 mld zł – wartość pożyczek;  

 4978 – liczba pożyczek; 

 4 tys. zł – najmniejsza pożyczka; 

 15 mln zł – największa pożyczka; 

 458 484 zł – średnia kwota pożyczki. 

 

Branże, z których firmy otrzymały pożyczki: 

 Handel – 27%; 

 Przemysł – 17%;  

 Budownictwo – 11%;  

 Noclegi i gastronomia – 10%;  

 Transport i logistyka – 9%;  

 Działalność profesjonalna, techniczna, naukowa – 7%;  

 Pozostałe – 19%.  

 
Przykłady udzielonych pożyczek 

BOGONI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
Branża: produkcja różnego rodzaju wyrobów mleczarskich  
 
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja różnego rodzaju wyrobów 
mleczarskich. Znak towarowy BOGONI oraz znaczna część produktów (głównie serów) została 
zastrzeżona prawem ochronnym w Urzędzie Patentowym. W trakcie wielu lat działalności 
przedsiębiorstwo zdobyto wiele nagród i certyfikatów za wkład w rozwój zdrowej produkcji 
spożywczej. Spółka uzyskała również dyplom i licencję uprawniającą do posługiwania się 
godłem Agro Polska, przyznawanym produktom wyróżniającym się walorami jakościowymi 
i smakowymi. 
 
Wpływ COVID-19 na działalność firmy 
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Pandemia rozpoczęła się w momencie wprowadzania na rynek nowych produktów 
funkcjonalnych, takich jak szejki białkowe, probiotyczne i napoje energetyczne, w ramach 
nowej marki BOGONI BALANCE FOOD. Bogoni Balance Food to innowacyjne produkty 
prozdrowotne, wysokobiałkowe, stworzone wyłącznie z wysokofunkcjonalnych białek 
serwatkowych, niezbędnych dla organizmu (bez dodatku kazeiny, białek roślinnych czy innych 
substancji, które w sposób syntetyczny podnoszą poziom białka). Dopełnienie składu stanowią 
dobroczynne bakterie probiotyczne. Produkty te miały być przeznaczone w znacznym zakresie 
dla osób aktywnych i dbających o zdrowy styl życia. W związku z powyższym opracowany plan 
marketingowy spółki przewidywał skierowanie działań promocyjnych do użytkowników 
siłowni, klubów fitness oraz wszelkich placówek służących poprawie kondycji fizycznej. 
Niestety w związku z pandemią branża fitness została zamknięta, przez co zaplanowane 
działania marketingowe wstrzymano. 
Kolejnym negatywnym skutkiem pandemii było zamknięcie branży gastronomicznej, która jest 
istotnym odbiorcą docelowym oferowanych przez spółkę produktów: serów do pizzerii czy 
różnego rodzaju serów przekąskowych.  
Produkty spółki nie należą do produktów użytku codziennego, więc ograniczenie spotkań 
towarzyskich i rodzinnych również w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie sprzedaży 
produktów spółki.  
W okresie pandemii spółka odczuła również wpływ braków kadrowych na spadek sprzedaży w 
sklepach sieciowych. Jej przedstawiciele przebywali na zwolnieniach chorobowych czy 
rodzicielskich, więc znacznie rzadziej wizytowali sklepy sieciowe, poprzez które odbywa się 
sprzedaż produktów. Mniej wizyt przedstawicieli spółki w sklepach terenowych powodowało 
gorszą ekspozycję towarów, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zamówień na produkty 
spółki. 
 
Kwota pożyczki: 1,3 mln zł 
Cel pożyczki: wypłata wynagrodzeń dla pracowników oraz zakup surowców od rolników 
Województwo: małopolskie 
Instytucja finansująca: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 
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Dobry Stolarz Gąska Spółka jawna 

Branża: przetwórstwo przemysłowe – produkcja opakowań drewnianych 
 
Firma istnieje od 1985 r., ma ponad ćwierć wieku doświadczenia w malowaniu na wysoki 
połysk i obróbce przy użyciu maszyn CNC, dysponuje nowym i nowoczesnym parkiem 
maszynowym oraz spełnia normy jakościowe zgodne z ISO. Oprócz elementarnych pozycji, 
takich jak cena, opakowanie i logistyka, wielki wpływ na decyzję zakupową produktów mają 
materiały POS (point of sale – w wolnym tłumaczeniu materiały wspomagające sprzedaż, 
ulokowane w miejscu sprzedaży). Zamówienia wykonywane są szybko i sprawnie dzięki 
technologii CNC. Umiejętne połączenie obróbki pięcioosiowej i konwencjonalnej daje 
przewagę nad konkurencją. Dobry Stolarz ofertuje pełną gamę połyskowości i efektów 
specjalnych. Głębokie maty i wysokie połyski zdobią każdy projekt. Szczególnie warto 
podkreślić umiejętność malowania elementów w tzw. bryle, czyli bez widocznych elementów 
konstrukcyjnych. Firma posiada technologię opracowaną razem z Politechniką Rzeszowską, 
pozwalającą nadać lakierowanej powierzchni właściwości antybakteryjne. 
 
Wpływ COVID: zamknięcie gabinetów kosmetycznych i salonów SPA spowodowało spadek 
sprzedaży akcesoriów kosmetycznych, zamknięcie galerii handlowych doprowadziło zaś do 
zmniejszenia zamówień POS (punktów sprzedaży), przez co spadły obroty firmy, a to z kolei  
pogorszyło jej płynność finansową.  
Kwota pożyczki: 1,2 mln zł 
Cel pożyczki: wynagrodzenia pracowników, spłata zobowiązań handlowych, zatowarowanie 
w materiały, surowce i opakowania, spłata bieżących rat kredytów  
Województwo: podkarpackie  
Instytucja finansująca: Konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” SA i 
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

 
 
Villa „Delfin” SPA Rekowska Bożena 
Branża: hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
 
Obiekt Villa Delfin Spa znajduje się około 200 m od plaży w Świnoujściu, od której dzielą go 
trzy minuty spacerem. Mieści się on w nowoczesnym budynku, gdzie działa również spa, które 
oferuje szeroki wybór zabiegów. Doskonałymi przestrzeniami relaksu są taras z leżakami 
i ogród. Otwarta na miejscu restauracja serwuje dania kuchni polskiej i europejskiej. Każdego 
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ranka lokal ten zaprasza na śniadanie w formie bufetu. Obiekt stanowi doskonałą bazę 
wypadową do zwiedzania Świnoujścia, gdzie można zobaczyć fortyfikacje z okresu II wojny 
światowej, Muzeum Rybołówstwa Morskiego, latarnię morską i najszerszą plażę nad 
Bałtykiem. Odległość od granicy z Niemcami wynosi 1,5 km. 
 
Wpływ COVID: spadek przychodów – okresowe całkowite zamknięcie branży; uwolnienie 
działalności z ograniczeniami – limit dostępnych miejsc, brak możliwości świadczenia usług 
towarzyszących; spadek liczby turystów zagranicznych  
Kwota pożyczki: 900 tys. zł 
Cel pożyczki: pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy 
i zapewnieniem jej płynności finansowej – sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, zobowiązań 
publiczno-prawnych, utrzymania infrastruktury, zobowiązań handlowych i zatowarowania 
oraz kosztu zakupu automatycznej recepcji 
Województwo: zachodniopomorskie 
Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
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2.2 Rozwój regionalny i wsparcie 

samorządów 

2.2.1 Finansowanie projektów PPP 

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako polski bank rozwoju, wspiera zadania publiczne 
realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ze względu na swoją 
specyfikę są one najczęściej nakierowane na rozwiązywanie ważnych problemów społeczności 
lokalnych oraz ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców. 

Zgodnie ze swoją misją BGK angażuje się przede wszystkim w przedsięwzięcia, które pozwalają 
rozwiązać istotny problem społeczny, a jednocześnie samorządom trudno jest pozyskać na nie 
środki finansowe. Przykładem takiego zaangażowania banku jest finansowanie projektów PPP 
w sektorach ochrony zdrowia, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej i w innych 
ważnych obszarach działalności samorządów. 

Ze względu na stosunkowo niewielkie doświadczenia podmiotów publicznych w tego typu 
projektach istotne dla banku są również działania mające na celu szerzenie wiedzy i dzielenie 
się doświadczeniem. To podmioty publiczne są inicjatorami przedsięwzięć inwestycyjnych, 
stąd bardzo ważnym czynnikiem rozwoju realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie 
kapitału prywatnego jest budowanie świadomości strony publicznej na temat możliwości 
wykorzystywania w tym celu PPP. Bank uczestniczy w bezpośrednich spotkaniach 
z samorządami, organizuje warsztaty, a także bierze udział w wydarzeniach branżowych, gdzie 
omawiane są zasady finansowania takich projektów przez banki. 

Warto podkreślić, że BGK nie tylko dostarcza finansowanie projektów realizowanych 
w formule PPP, ale również wspiera zainteresowanych inwestorów prywatnych swoją 
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wiedzą i doświadczeniem. Eksperci banku komentują założenia biznesowe projektów oraz 
wzory umów PPP pod kątem wymogów instytucji finansowych, co jest bardzo istotne dla 
późniejszego uzyskania finansowania i zakończenia projektu sukcesem. 

Poprzez aktywny udział Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu projektów PPP 
w wielu obszarach gospodarki bank wypracowuje dobre praktyki rynkowe oraz wspiera 
komercyjne instytucje finansowe. 

BGK udziela również merytorycznego wsparcia dla organizacji branżowych (m.in. Fundacja 
PPP) oraz współpracuje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, biorąc udział 
w konsultacjach wzorcowej dokumentacji i rozwiązań rynkowych proponowanych przez 
Ministerstwo pod kątem ich akceptowalności dla banków. 

2.2.2 Wsparcie dla inwestycji komunalnych 

Bank Gospodarstwa Krajowego, wypełniający misję banku rozwojowego, od lat jest stałym 
i zaufanym partnerem sektora samorządowego. Współpraca ta odbywa się za 
pośrednictwem pracowników 16 Regionów BGK, których zasięg terytorialny pokrywa się 
z mapą województw.  

Regiony BGK są centrami kompetencji, wymiany doświadczeń i wiedzy o potrzebach 
rozwojowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz całego regionu. 
Współpracę Regionów z samorządami wspiera Departament Sektora Samorządowego, 
jednostka ekspercka o bogatym doświadczeniu w zakresie funkcjonowania sektora oraz 
rozwiązań stosowanych przy przedsięwzięciach samorządowych. 

Działania banku służą wsparciu realizowanych przez samorządy przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które mają na celu zrównoważony rozwój poszczególnych gmin, powiatów 
i województw oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców. 

Wsparcie dla rozwoju inwestycji komunalnych  

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji komunalnych. 
Finansowanie dostarczane jest zarówno bezpośrednio samorządom, jak i podmiotom od nich 
zależnym, w tym spółkom komunalnym i szpitalom. 

Środki z BGK, uzupełniając środki dotacyjne, preferencyjne i własne samorządów, pozwalają 
na zamknięcie finansowe inwestycyjnych projektów komunalnych, a nawet całych programów 
inwestycyjnych samorządów i ich spółek. 

Zaangażowanie banku w finansowanie sektora samorządowego, czyli jednostki samorządu 

terytorialnego i należące do nich spółki według stanu na koniec 2021 r. to 16 mld zł. Stanowi 
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to ponad 1/5 zaangażowania kredytowego BGK, co potwierdza, jak ważnym partnerem dla 

banku są przedstawiciele sektora samorządowego. 

BGK aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych na udzielenie kredytów dla JST 
oraz w konkursach na organizację i objęcie emisji obligacji komunalnych. W ten sposób 
przyczynia się do stabilizacji rynku: zapewnia zarówno dostęp do poszukiwanego przez JST 
finansowania, jak i akceptowalny dla samorządów poziom cen w przypadku ograniczonej 
obecności na rynku instytucji komercyjnych lub zmiany ich polityki wobec współpracy 
z samorządami. Było to szczególnie widoczne w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19, 
kiedy większość banków znacząco ograniczyła liczbę składanych ofert na rynku finansowania, 
a BGK zadziałał jako „stabilizator rynku”, utrzymując swoją aktywność na niezmienionym 
poziomie. 

O skali oddziaływania stabilizacyjnego i wspierającego finansowanie JST niech świadczy fakt, 
że w 2021 r. bank utrzymał wysoką aktywność na rynku, składając oferty w niemal 42% 
postępowań przetargowych ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu 
zaciągnięcie kredytu. Oprócz finansowań udzielonych samorządom w formie kredytów bank 
również działa aktywnie na rynku emisji obligacji komunalnych – w 2021 r. podpisał 
z samorządami umowy emisyjne na kwotę prawie 570 mln zł. 

Bank Gospodarstwa Krajowego działa we wszystkich obszarach gospodarki komunalnej. 
Finansuje przedsięwzięcia wpływające na poziom rozwoju danego samorządu oraz jakość 
życia lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych wpływających na ochronę 
środowiska i wypełnianie celów klimatycznych. Jest obecny w różnorodnych 
przedsięwzięciach z zakresu m.in.: 

 dostarczania wody i odprowadzania ścieków – finansując niezbędną infrastrukturę; 

 odbioru i zagospodarowania odpadów – finansując instalacje czy tabor niezbędny do 

odbioru odpadów; 

 produkcji i dystrybucji energii cieplnej – finansując modernizację/budowę źródeł ciepła 

i sieci ciepłowniczej; 

 infrastruktury drogowej – finansując budowę i modernizację obwodnic, dróg regionalnych 

i lokalnych; 

 transportu miejskiego i regionalnego – finansując rozbudowę infrastruktury kolejowej 

i tramwajowej oraz wymianę taboru kolejowego i tramwajowego, co przyczynia się do 

rozwoju bardziej ekologicznego i mniej uciążliwego dla lokalnych społeczności transportu 

zbiorowego; 

 oświaty i kultury – finansując inwestycje w obiekty kultury czy budowę obiektów 

oświatowych, szkół, przedszkoli; 

 sportu i rekreacji – np. finansując budowę i modernizację i obiektów rekreacyjno-

sportowych; 
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 budownictwa mieszkaniowego (szczegółowe informacje w rozdziale Rozwój 

mieszkalnictwa). 

Co warte podkreślenia, BGK aktywnie uczestniczy również w finansowaniu samorządowej 
służby zdrowia, zarówno w zakresie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak 
i restrukturyzacji zobowiązań szpitali. Poprawa sytuacji finansowej najważniejszych 
podmiotów świadczących usługi zdrowotne w regionie przekłada się bezpośrednio na lepszą 
jakość i dostępność tych usług dla mieszkańców, a także pozwala na rozwój województwa. 

Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym bank wypełnia swoje zadania, dostarczając 
finansowanie niezbędne do prowadzenia inwestycji publicznych. Przy udziale środków 
pozyskanych od BGK sektor samorządowy, rozumiany jako jednostki samorządu 
terytorialnego i instytucje od nich zależne, w 2021 r. zrealizował inwestycje na kwotę 
przewyższającą 10 mld zł. 

Eksperci BGK wspierają samorządy na wszystkich etapach przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć komunalnych, dzieląc się doświadczeniem w zakresie możliwych do 
zastosowania struktur finansowych i prawnych. Dzięki temu JST mogą wykorzystywać 
w finansowaniu swoich działań struktury i instrumenty finansowe optymalne z punktu 
widzenia własnych budżetów, co pozostawia im „przestrzeń finansową” do dalszego rozwoju. 

BGK jako polski bank rozwoju od wielu lat jest również partnerem innych instytucji 
finansowych współpracujących z JST, m.in. jako inicjator i uczestnik konsorcjów bankowych. 
Warto podkreślić, że w 2021 r. dzięki konsorcjom, w których skład wchodził BGK, udzielono 
finansowania dla sektora samorządowego na łączną kwotę ponad 900 mln zł. Dzięki naszemu 
udziałowi w konsorcjach uruchomiliśmy finansowanie przez banki komercyjne na kwotę 
ponad 500 mln zł. Współpraca z innymi instytucjami finansowymi wpisuje się w misję banku, 
gdyż zapewnia JST dostęp do atrakcyjnego finansowania zwłaszcza przy największych 
kwotowo transakcjach, gdzie z uwagi na kwoty i związane z tym ryzyko zainteresowanie 
banków jest mniejsze. Takie działanie jest równoznaczne z maksymalnie efektywnym 
wspieraniem rozwoju gospodarczo-społecznego naszego kraju. 

Ponadto JST oraz podmioty od nich zależne mogą pozyskać z BGK pożyczki unijne na wsparcie 
w obszarze inwestycji związanych z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej oraz 
termomodernizacją z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Bank oferuje również 
preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności budynków mieszkalnych i budynków 
użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. 

Przykładowe inwestycje samorządowe finansowane z udziałem BGK  

1. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu 

Kredytobiorca: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka Park Naukowo-

Technologiczny w Opolu jest podmiotem komunalnym, w którym 100% udziałów posiada 

miasto Opole. 
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Miasto: Opole 

 

Budżet inwestycji: łączne nakłady inwestycyjne, zgodnie z zawartymi umowami: 

 nakłady łączne netto      76 078 979,62 zł; 

 nakłady łączne brutto   93 577 144,94 zł; 

 VAT łącznie            17 498 165,32 zł. 

 

Kwota kredytu: 6,5 mln zł 

PROGRAM MB: SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA I SPOŁECZNA 

 

Finansowanie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku 

z prowadzoną obecnie budową Centrum Usług Publicznych (nowy RATUSZ). Inwestycja 

polega na budowie nowego obiektu wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do 

jego funkcjonowania oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zapewniającym 

niezbędne powiązania funkcjonalne. Inwestycja objęta jest współfinansowaniem jako 

jedno z dwóch zadań w ramach większego przedsięwzięcia. Centrum powstające 

w pobliżu skrzyżowania ulic Plebiscytowej i Ozimskiej skupiać będzie dwie instytucje: 

Urząd Miasta Opola oraz siedzibę opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. 

Umowę na budowę centrum podpisano w 2020 r. 

 

2. Miasto Chełm 

Emitent: miasto Chełm – umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji. 

Wartość emisji: 29,8 mln zł (konsorcjum z Pekao SA) 

Cel emisji: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19,8 mln zł (oraz spłata 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10 mln 

zł).  

 

Najważniejsze inwestycje miejskie (współfinansowane środkami pozyskanymi z emisji 

obligacji): 

 przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Chełma (67 

108,84 tys. zł); 

 budowa Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej (20 884,00 tys. zł) 

 budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze 

Funkcjonalnym (6 778,71 tys. zł). 

 

 

3. OPEC Gdynia  

Kredytobiorca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Miasto: Gdynia 
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Przedmiot inwestycji: refinansowanie części wydatków inwestycyjnych związanych 

z budową i modernizacją infrastruktury ciepłowniczej 

Inwestycje realizowane były na podstawie zatwierdzonego uchwałą NZW na okres od 1 

lipca 2018 do 30 czerwca 2021 trzyletniego planu finansowego na poziomie 161 mln zł. 

W ramach projektów inwestycyjnych w latach 2018–2021 kontynuowano m.in. projekty 

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności zgodnie z I osią priorytetową 

„Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014–2020:  

 działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu;  

 działanie 1.6, poddziałanie 1.6.2 – Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji. 

W latach 2018–2021 sukcesywnie podłączano do sieci nowych odbiorców na terenie 

Gdyni, Rumii, Wejherowa i Pogórza w gminie Kosakowo.  

Zmodernizowano wyeksploatowane odcinki sieci oraz węzły ciepłownicze, dokonano 

wymiany i modernizacji i infrastruktury informatycznej oraz łączności, jak również układów 

pomiarowych i automatyki w obiektach. 

Wartość poniesionych nakładów: 37,2 mln zł  

Kwota kredytu BGK: 15 mln zł 

Cele inwestycji: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz aktywna walka ze 

smogiem (cel priorytetowy) 

 

4. Kredytobiorca: Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica Sp. z o.o. 

Miejscowość: Wańkowa 

Przedmiot inwestycji: budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad-ski ” 

w Wańkowej  

Wartość projektu: 20 mln zł  

Kwota finasowania BGK: 13 mln zł (kredyt uzupełniający, pomostowy, obrotowy) 

Środki na projekt poza wkładem własnym spółki i finansowaniem z BGK pochodziły 

z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz 

dotacji Polska Sportowa z Ministerstwa Sportu. 

W ramach inwestycji zbudowano najnowocześniejszy kompleks narciarski 

w województwie podkarpackim, w skład którego wchodzi: najdłuższa kolej krzesełkowa 
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w Bieszczadach, wyciągi taśmowe i orczyk, budynek wielofunkcyjny (znajdują się w nim 

restauracja, wypożyczalnia sprzętu, kasy i pomieszczenia GOPR) oraz system naśnieżania 

stoku. Zaadaptowano również budynek po dawnej szkole na ośrodek wypoczynkowo-

szkoleniowy z 45 miejscami noclegowymi.  

Budowa ośrodka pozwoli na osiągnięcie wielu celów związanych z rozwojem całej gminy 

Olszanica. 

Z jednej strony, umożliwi uzyskanie dochodów dla spółki komunalnej realizującej ważne 

inwestycje dla mieszkańców gminy, jednocześnie zapewniając wyższe wpływy dla jednej 

z najbiedniejszych gmin rejonu Bieszczad (poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych 

oraz sprzedaży nieruchomości). Z drugiej strony, i to bardziej istotnej, pozwoli na rozwój 

społeczny i gospodarczy popegeerowskiej wsi Wańkowa, która jest zagrożona 

marginalizacją, a jej mieszkańcy wykluczeniem społecznym. Poza stworzeniem stałych 

miejsc pracy pobudzona została lokalna przedsiębiorczość (powstające agroturystyki, 

lokale gastronomiczne itp.). Tereny wokół inwestycji stały się bardzo atrakcyjne dla 

nowych inwestorów. 

To właśnie ze względu na swoje wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe i wielowymiarowe 

odziaływanie projekt budowy Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski, został 

wpisany do rządowego „Programu dla Bieszczad”, jako przedsięwzięcie o znaczeniu 

strategicznym dla rozwoju regionu. Projekt jest swoistym kołem zamachowym rozwoju 

gminy Olszanica. 

 

5. Koleje Wielkopolskie 

Kredytobiorca: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 

Miasto: Poznań 

Przedmiot inwestycji: nabycie 2 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 

 

Wartość projektu: 47,48 mln zł (brutto) 

Kwota kredytu: 5,79 mln zł kredyt inwestycyjny + 8,88 mln zł kredyt obrotowy na VAT 

Kwota kredytu z BGK: 14,67 mln zł 

Cele inwestycji: poprawa dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług transportu 

kolejowego. Dzięki projektowi tabor kolejowy powiększy się o 2 jednostki, a jego 

pojemność wzrośnie o 640 osób. Wpłynie to na poprawę mobilności mieszkańców 

województwa wielkopolskiego przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków 

oddziaływania transportu na środowisko.  

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia transportu publicznego na terenie 

województwa wielkopolskiego poprzez zapewnienie dogodnych warunków dojazdu do 

miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz miejsc wypoczynku. 

Efektywne, sprawne i wysokiej jakości połączenia kolejowe wzmocnią funkcję aglomeracji 



 
 
 

102 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

poznańskiej, zwiększając jej powiązania z otoczeniem regionalnym. Dostosowanie liczby 

i jakości usług świadczonych przez transport kolejowy do oczekiwań i realnych potrzeb 

pasażerów zachęci mieszkańców województwa do korzystania z transportu zbiorowego, 

co przełoży się na ograniczenie liczby podróży indywidualnych. Dzięki zmniejszeniu liczby 

podróży samochodami w granicach aglomeracji poznańskiej i na trasach dojazdowych 

zmniejszy się tłok na drogach oraz wynikająca z tego emisja hałasu i zanieczyszczeń. 

 

6. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka 

Wspomniany wyżej projekt inwestycyjny przebiegał m.in. w ramach finansowania 

zwrotnego Jessica, które realizował Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski 

wraz z Departamentem Programów Europejskich. 

Wartość pożyczki 61 889 318,00 zł 

Placówka ta to jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych 

w Polsce i jedna z największych lecznic dziecięcych w środkowej Europie. 

W nowym szpitalu znajdują się jednoosobowe sale przeznaczone dla 354 dzieci i ich 

opiekunów. 

W placówce mieści się dziewięć oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych. Obiekt 

został podzielony na dwie części: łóżkową i diagnostyczno-ratunkowo-zabiegową, 

połączone wspólną przestrzenią komunikacyjną z główną klatką schodową i czterema 

windami. W szpitalu zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, 

w postaci m.in. poczty pneumatycznej czy apteki bezobsługowej – robota automatycznie 

rozdzielającego leki dla pacjentów. 

2.2.3 Pożyczki rewitalizacyjne 

To preferencyjne pożyczki ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach 

unijnej perspektywy 2014–2020 na wsparcie projektów rewitalizacyjnych na obszarach 

problemowych oraz na zwiększenie efektywności energetycznej budynków.  

Głównym celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo 

i środowiskowo obszarów i nadanie im nowej lub przywrócenie starej funkcji poprzez np. 

modernizację i adaptację istniejących budynków czy zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych. Zatwierdzone projekty wpisują się w gminne programy rewitalizacji i przyczyniają 

się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. 49 pożyczek udzielonych do końca 

2021 r. w łącznej kwocie 427,7 mln zł wsparło rewitalizację obszarów o powierzchni ponad 

900 ha. 

Dzięki pożyczkom na kompleksową modernizację energetyczną budynków rośnie oszczędność 

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski. Do końca 2021 r. udzielono 73 

pożyczek na kwotę 143,7 mln zł, które przyczyniły się do poprawy warunków życia ponad 7780 
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gospodarstw domowych oraz do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych o około 10 900 000 kWh/rok.  

Na wdrażanie pożyczek Jessica2/Pożyczek Rewitalizacyjnych BGK powierzono łącznie 691,89 

mln zł – pożyczki udzielane są bezpośrednio przez bank w województwach wielkopolskim, 

pomorskim, mazowieckim i śląskim. Ponadto bank zapewnia również możliwość 

współfinansowania inwestycji ze środków własnych. 

 

Dane podsumowujące stan wdrażania na koniec 2021 r.:  

a) 691,89 mln zł – wartość środków powierzonych BGK, w tym: 
 województwo wielkopolskie   

 efektywność energetyczna – około 145,7 mln zł 

 rewitalizacja – około 173,8 mln zł 

 województwo pomorskie – około 76,2 mln zł  

 województwo mazowieckie – około 103,0 mln zł 

 województwo śląskie – około 193,3 mln zł 

b) 122 przyznane pożyczki na łączną kwotę 571,5 mln zł, w tym: 
 województwo wielkopolskie: 90 pożyczek na łączną kwotę 275,7 mln zł:  

 efektywność energetyczna – 73 pożyczki na kwotę 143,7 mln zł 

 rewitalizacja – 17 pożyczek na kwotę 131,9 mln zł 

 województwo mazowieckie: 8 pożyczek na łączną kwotę 86,8 mln zł 

 województwo pomorskie: 13 pożyczek na łączną kwotę 66,4 mln zł 

 województwo śląskie: 11 pożyczek na kwotę 142,6 mln zł 

 

Przykłady udzielonych pożyczek rewitalizacyjnych 

Nowoczesny obiekt biurowy na terenie byłej fabryki pomp w Lesznie  

Inwestycja wystartowała dzięki preferencyjnej pożyczce Jessica2 w wysokości 5,75 mln zł. 
W ramach projektu na terenie poprzemysłowym w Lesznie, leżącym w obszarze ochrony 
konserwatorskiej, powstaną atrakcyjne umiejscowione lokale komercyjne, mogące służyć 
przedsiębiorstwom z różnych branż, np. gastronomicznej, handlowej czy usługowej. 
Dodatkowo w obiekcie swoje miejsce znajdą organizacje pożytku publicznego – takie jak 
Fundacja Cooperacja, a także zostanie stworzone centrum spotkań młodzieży. Inwestycja jest 
w trakcie realizacji, jej zakończenie planowane jest na 2023 r.  
 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” rewitalizuje warszawską Pragę i Targówek 

Realizacja projektu polegającego na odnowie tkanki mieszkaniowej, tj. remoncie 

i modernizacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych RSM Praga wraz 



 
 
 

104 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

z dostosowaniem pomieszczeń na cele społeczne i odnową otoczenia, jest możliwa dzięki 

pożyczce w wysokości 18,2 mln zł. Projekt przyczyni się do redukcji zużycia energii cieplnej 

i elektrycznej, obniżenia kosztów eksploatacji, a także wpłynie na poprawę środowiska 

naturalnego. Remont i doposażenie klubu osiedlowego, stworzenie sali multimedialnej 

i siłowni plenerowej oraz zmodernizowanie dwóch placów zabaw, przystosowanych dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, to tylko niektóre działania podjęte w projekcie, mające w istotny 

sposób podnieść jakość życia mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r. 

 
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej  
Rewitalizacja historycznego obiektu kortów tenisowych w centrum Bielska-Białej wraz 
z otoczeniem Parku Włókniarzy będzie możliwa dzięki pożyczce rewitalizacyjnej w wysokości 
9,8 mln zł oraz kredytowi BGK w wysokości 1,8 mln zł. W ramach projektu powstanie 
całoroczny kompleks sportowy (kryte oraz odkryte korty tenisowe, boiska do badmintona, 
lodowisko w okresie zimowym oraz gastronomiczna infrastruktura towarzysząca) wraz 
z Międzypokoleniowym Centrum Aktywności i Innowacji (centrum aktywizacji seniorów czy 
laboratorium FabLab i prowadzenie działalności w zakresie szkoleń z zakresu innowacji, 
kreatywności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla przedsiębiorców oraz młodzieży). 
Inwestycja znajduje się w początkowej fazie realizacji, a jej zakończenie planowane jest na 
koniec 2022 r. 
 

2.2.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Ważną częścią misji Banku Gospodarstwa Krajowego jest wykonywanie zadań na rzecz 
administracji państwowej, polegające m.in. na redystrybucji środków – zarówno 
budżetowych, jak i pochodzących z innych źródeł. Ma to na celu wsparcie kapitałowe 
zastosowania szeroko rozumianej strategii rozwoju kraju oraz wynikających z niej programów 
szczegółowych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

W ramach PROW 2014–2020 od lipca 2016 r. BGK udziela pożyczek na finansowanie 
kwalifikowalnych kosztów operacji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) oraz lokalne grupy działania (LGD). Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. 

JST mają możliwość wdrażania projektów w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych, 
gospodarki wodno-ściekowej, inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowania przestrzeni publicznej, inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, ochrony zabytków i budownictwa 
tradycyjnego, a także wdrażania lokalnych strategii rozwoju. 

Dzięki preferencyjnym pożyczkom w ramach PROW 2014–2020 gminy mogą realizować 
zadania przyczyniające się do wzrostu jakości życia na obszarach wiejskich. Do zadań tych 
należą: 
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 budowa i przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych; 
 budowa lub rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna); 
 modernizacja budynków OSP; 
 budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne; 
 budowa lub przebudowa targowisk; 
 odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych w celu zachowania 

dziedzictwa kulturowego; 
 działania integrujące mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, 

przyczyniające się do wzrostu liczby osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej oraz 
ich aktywności w życiu społecznym; 

 rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w ich okolicy, budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw. 

Zadania realizowane przez LGD w ramach projektów grantowych, z wykorzystaniem 
wyprzedzającego finansowania ze środków PROW 2014–2020 pozwalają na zachowanie 
dziedzictwa lokalnej kultury, tradycji, obyczajów, świadomości historycznej mieszkańców oraz 
dorobku kultury materialnej (np. zakup strojów i instrumentów dla lokalnej kapeli i chóru), 
wspierają aktywizację seniorów (np. dzięki warsztatom i szkoleniom poświęconym integracji 
społecznej i kulturalnej) oraz umożliwiają organizację zajęć sportowych. Tym samym 
następuje pobudzenie aktywności społeczności lokalnych i rozwój przedsiębiorczości 
społecznej na obszarach wiejskich, co przyczynia się do budowania kapitału społecznego. 

Działania w ramach PROW 2014–2020 według stanu na koniec 2021 r.: 

 1519 zawartych umów pożyczek; 
 916,8 mln zł – łączna kwota pożyczek; 
 820,3 mln zł – uruchomione środki pożyczek; 
 758,9 mln zł – kwota spłat (92,5% uruchomionej kwoty). 

Na podstawie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z 17 grudnia 2021 r. od 15 czerwca 
2022 r. nastąpią zmiany w zakresie dostępności pożyczek dla nowych beneficjentów. Będą 
nimi jednostki doradztwa rolniczego, instytuty badawcze, uczelnie, spółki wodne oraz związki 
spółek wodnych. Ponadto rozszerzony zostanie katalog działań, poddziałań i typów operacji, 
w zakresie których będzie można prowadzić projekty z udziałem środków pożyczki. 

Rozszerzenie dostępności pożyczek przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków 
europejskich, jak również, w przypadku operacji realizowanych przez LGD, do wsparcia 
podmiotów lokalnych w zwiększaniu potencjału ich obszarów. Pozwoli także pozyskać 
finansowanie podmiotom borykającym się z brakiem środków, co dotyczy jednostek 
doradztwa rolniczego i instytutów badawczych, oraz z problemem braku zdolności kredytowej 
– w przypadku spółek wodnych. 
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Warte podkreślenia jest, że projekty, które mają być wykonywane przez spółki wodne, 
dotyczyć będą zadań w zakresie melioracji wodnych w celu zminimalizowania negatywnych 
skutków suszy lub zalania przez powódź albo deszcz nawalny. Zatrzymywanie wody 
i hamowanie jej odpływu pozwoli na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi 
w rolnictwie przy zapewnieniu spełniania wymogów środowiskowych. 

Fundusz Gwarancji Rolnych  

W 2021 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego funkcjonował Fundusz Gwarancji Rolnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Szczegóły gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych tutaj 

 

2.2.5 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 
Będący w obsłudze BGK Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) ma na celu udzielenie 
pomocy finansowej inwestorom, którzy podejmują się poprawy stanu technicznego oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej budynków. W ramach FTiR na wniosek inwestora 
przyznawane i wypłacane są premie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. 
Warunkiem jest przedstawienie umowy kredytu zawartej z bankiem kredytującym oraz audytu 
energetycznego bądź remontowego, a następnie ukończenie inwestycji w zaplanowanym 
zakresie.  
 
Współfinansowanie inwestycji przez BGK przekłada się na znaczne oszczędności w kosztach 
eksploatacji budynków. Ma też wpływ na poprawę jakości istniejących zasobów 
mieszkaniowych, co pozwala zmniejszać problem tzw. deprywacji mieszkaniowej. 
Przeprowadzanie termomodernizacji i remontów z udziałem środków Funduszu od lat wpływa 
na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dzięki tym inwestycjom uzyskiwane są 
znaczne oszczędności energii, co daje wymierne korzyści w ograniczeniu emisji CO2 oraz 
w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ograniczając zjawisko smogu.  
 
Standardowa premia termomodernizacyjna wynosi 16% kosztów przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, ale może w łatwy sposób zostać zwiększona do 21% kosztów 
przedsięwzięcia, jeśli dodatkowym elementem inwestycji będzie wykonanie w budynku 
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mikroinstalacji OZE. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków daje również możliwość dofinansowania wzmocnienia 
budynku wielkopłytowego przy okazji prac termomodernizacyjnych. Zwiększa to 
bezpieczeństwo użytkowania przy montażu nowych warstw ocieplenia, które stanowią 
dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej. 
 
Przykładem transakcji z zakresu termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej 
budynku w Nowej Wsi Ełckiej. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
przewidziano zastosowanie energooszczędnego i ekologicznego rozwiązania modernizacji 
instalacji c.o. i c.w.u. w postaci pomp ciepła. Przedsięwzięcie zaplanowane na 2022 r. polega 
na zastosowaniu nowego źródła ciepła – zespołu pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem. 
Pompy będą zasilanie w energię elektryczną dzięki nowo budowanej instalacji fotowoltaicznej 
o łącznej mocy około 10 kW i uzupełniane energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej. 
Dodatkowo zaplanowane zostało ocieplenie ścian zewnętrznych. Zastosowanie rozwiązań 
przewidzianych w przedsięwzięciu ma bezpośredni wpływ na oszczędności energii w budynku, 
wpływa na poprawę jakości powietrza oraz znacząco obniża koszty eksploatacji. 
 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów w latach 2011–2021: 

 Liczba przyznanych premii – 27 391 

 Wartość przyznanych premii – 1 583 992,71 zł 

 Wartość przedsięwzięć dla przyznanych premii – 10 091 705 756,80 zł 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię: 

 Planowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię w latach 2009–2021 w wyniku 

przeprowadzonej termomodernizacji – 14 456 089 GJ/rok, co daje: 

Ilość zaoszczędzonej energii – 4 016 GWh 

Białe certyfikaty – 345 278 sztuk o wartości 660 861 621 zł 

Ilość spalonego węgla – 989 770 ton o wartości rynkowej 986 405 005 zł 

Dzięki temu ograniczamy emisję CO2 w ilości  938 005 ton 

To tyle, ile rocznie pochłania  134 000 749 drzew (191 430 ha lasu)* 

Taka ilość energii wystarczyłaby do ogrzania rocznie 250 974 domów o powierzchni 160 m2 

(przyjęto zapotrzebowanie energii w ilości 100 kWh/m2/rok) 

 Planowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 2021 r. w wyniku 

przeprowadzonej termomodernizacji – 526 972 GJ/rok, co daje: 

Ilość zaoszczędzonej energii – 146 GWh 
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Białe certyfikaty – 12 587 sztuk o wartości 24 090 580 zł 

Ilość spalonego węgla – 36 080 ton o wartości rynkowej 35 957 707 zł 

Dzięki temu ograniczamy emisję CO2 w ilości 34 193 ton 

To tyle, ile rocznie pochłania 4 884 768 drzew (6 978 ha lasu)* 

Taka ilość energii wystarczyłaby do ogrzania rocznie 9149 domów o powierzchni 160 m2 

(przyjęto zapotrzebowanie energii w ilości 100 kWh/m2/rok) 

 

* Przyjęto, że: jedno drzewo absorbuje w ciągu roku 6–7 kg CO2; średni wiek drzewostanu 

w Polsce to 60 lat; zagęszczenie drzew przy średnim wieku drzewostanu to około 700 

drzew/ha. 

2.2.6 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych, który ma na celu wsparcie odbudowy gospodarki po pandemii 
COVID19.  

Program Inwestycji Strategicznych jest skierowany do JST i związków JST, na których budżety 

w znaczący sposób negatywnie wpłynęła pandemia. Analiza BGK3 wskazała, że w 2020 r. 

(porównując z 2019) dochody z PIT spadły o 1,9%, a nadwyżka operacyjna zmalała o 11,2%. 

Efektem była redukcja nakładów inwestycyjnych o 4,2%, a co za tym idzie, cięcia w planach 

dotyczących nowych projektów. Zostały one ograniczone do niezbędnych, czyli takich, które 

nie mogą dłużej czekać. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

w perspektywie kolejnych lat ma pomóc samorządom wrócić na dawne tory w realizowanych 

inwestycjach publicznych. Przewiduje dla nich bezzwrotne dofinansowanie inwestycji na 

poziomie nawet do 95% ich wartości. Wymagany wkład własny wynosi min. 5% wartości 

                                                      
3 Źródło danych: Raport Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2020 roku, 
Biuro Badań i Analiz, BGK,  kwiecień 2021.  
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inwestycji (w zależności od priorytetu obszaru inwestycji wskazanego przez JST we wniosku 

o dofinansowanie). 

Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji 
strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki. 

Cele Programu Inwestycji Strategicznych: 
1. pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST 
2. rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
3. poprawa warunków życia obywateli 
4. powstanie nowych miejsc pracy 
5. wsparcie zrównoważonego rozwoju 
6. efektywne zaangażowanie sektora finansowego 

 

Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną, w modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie 
odpadami, a także inwestycje społeczne – żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Punktem 
wspólnym tych inwestycji jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, który stanowi 
misję BGK. 

Program jest realizowany poprzez udzielanie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Pierwsza wstępna promesa umożliwi JST rozpoczęcie postępowania przetargowego 

i wyłonienie wykonawcy. Druga, inwestycyjna, zostanie wydana dopiero po zakończeniu 

przetargu i będzie podstawą do podpisania umowy z wykonawcą oraz wypłaty środków 

z dofinansowania po zrealizowaniu całej inwestycji lub jej poszczególnych etapów. Cykl wypłat 

jest uzależniony od czasu trwania przedsięwzięcia. Promesa inwestycyjna jest więc 

równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa. 

Pod koniec 2021 r. Komisja przy KPRM dokonała oceny wniosków złożonych w czasie trwania 

Pierwszej Pilotażowej Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Na podstawie rekomendacji tej Komisji Prezes Rady Ministrów podjął decyzję 

o objęciu dofinansowaniem 4040 inwestycji na kwotę 23,9 mld PLN. Program cieszył się dużym 

zainteresowaniem: podczas pierwszego pilotażowego naboru samorządy złożyły 7998 

wniosków o dofinansowanie na kwotę 93,3 mld PLN. 
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Tab. 1. Pierwszy pilotażowy nabór Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 
w podziale na województwa (w mld PLN): 

 

Tab 2. Pierwszy pilotażowy nabór Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 
w podziale na obszar inwestycji (w mld PLN): 

 

28 grudnia 2021 r. uruchomiono kolejne dwa nabory Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, w tym pierwszy nabór tematyczny – dedykowany 
gminom, w których znajdowały się niegdyś PGR-y. Termin zakończenia obu tych edycji został 
określony na 11 marca 2022 r.  

W 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych.  
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2.3 Rozwój mieszkalnictwa 

  

Luka mieszkaniowa (czyli w uproszczeniu różnica między popytem a istniejącą liczbą lokali 
mieszkalnych) sięga w Polsce, według różnych szacunków, od 400 tys. do nawet 3 mln 
mieszkań. Bank Gospodarstwa Krajowego od początku istnienia wspiera rozwój 
mieszkalnictwa. Budownictwo mieszkaniowe – zapewniające Polakom dostęp do mieszkań 
oraz napędzające koniunkturę w gospodarce – było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw 
oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Misja banku po 
prawie stu latach pozostaje ta sama. Wypełniamy ją poprzez trzy główne programy. 

Program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego (BSK)  

BGK od 2007 r. prowadzi ze środków Funduszu Dopłat rządowy program bezzwrotnego 
finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na wynajem, dawniej „budownictwa 
socjalnego i komunalnego”. W ramach programu powstają lokale mieszkalne na wynajem, 
w tym wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także lokale i pomieszczenia 
z zakresu pomocy społecznej, takie jak mieszkania chronione, noclegownie, schroniska dla 
bezdomnych, ogrzewalnie i pomieszczenia tymczasowe. 

Zasoby powstające przy udziale programu służą zaspokajaniu potrzeb osób o niskich 
i przeciętnych dochodach, a także – co bardzo ważne i potrzebne – osób w kryzysie 
bezdomności. 
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Dzięki udzielonemu bezzwrotnemu wsparciu na koniec 2021 r. powstało prawie 24 tys. lokali 

oraz 1,5 tys. pomieszczeń związanych z pomocą społeczną. 

W trakcie realizacji na koniec 2021 r. pozostawało 6,4 tys. lokali i pomieszczeń związanych 

z pomocą społeczną. 

Ponad 2,8 mld zł wynosiła wartość udzielonego wsparcia finansowego.  

Natomiast łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 6,7 mld zł.  

Program Sektora Budownictwa Czynszowego (SBC)  

W naszym kraju istnieje grupa osób, których dochody są zbyt wysokie, by spełniać kryteria 
przyznania lokalu z zasobów komunalnych, a równocześnie za niskie, by te osoby mogły 
wynająć mieszkanie na zasadach komercyjnych lub kupić je na kredyt hipoteczny w dobie 
rosnących stóp procentowych czy za gotówkę. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera 
działania, które pozwalają na zmniejszenie skali problemu społecznego, jakim jest 
dostępność mieszkań dla tej grupy. 

BGK udziela długoterminowych kredytów preferencyjnych inwestorom sektora społecznego 
budownictwa czynszowego (SBC), tj. towarzystwom budownictwa społecznego/społecznym 
inicjatywom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym. 
W programie powstają mieszkania na wynajem, wykończone pod klucz, o umiarkowanej, 
ustawowo limitowanej stawce czynszu oraz spółdzielcze lokatorskie. W ramach tego 
programu w latach 2015–2024 bank ma do rozdysponowania 450 mln zł rocznie. Do końca 
2021 r. BGK udzielił 174 kredytów w łącznej kwocie 1,01 mld zł na budowę ponad 7,8 tys. 
mieszkań, z czego już 5,1 tys. zostało oddanych do użytkowania. Od początku programu 
najwięcej mieszkań czynszowych powstało w województwach mazowieckim, śląskim oraz 
dolnośląskim.  

174 
liczba udzielonych kredytów 

1,01 mld zł  
łączna kwota kredytów 

5,1 tys.  
mieszkań oddanych do użytkowania do 
końca 2021 r. 

7,8 tys.  
mieszkań zostanie wybudowanych 
w ramach programu SBC 

 

W uzupełnieniu do programu SBC bank udziela inwestorom tego sektora również kredytów na 
zasadach rynkowych. W tym przypadku wartością dodaną była – po zmianie ustawy 
dopuszczalna również w programie SBC – m.in. możliwość finansowania mieszkań na wynajem 
z opcją wykupu czy w formule dojścia do własności. BGK, łącznie do końca 2021 r., sfinansował 
4,3 tys. mieszkań 95 kredytami komercyjnymi w kwocie ponad 406,3 mln zł.  
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W ten sposób promuje się tzw. wymieszanie społeczne sprzyjające zrównoważonemu 
rozwojowi miejscowości. 

Przykładem przedsięwzięć wypełniających cele zarówno społeczne, jak i ekologiczne są np.: 

1. Inwestycja w Oławie przy ul. 3 Maja. Projekt, współfinansowany przez BGK kredytami 
preferencyjnymi SBC w kwocie przekraczającej 7 mln zł, polegał na kompleksowej rewitalizacji 
i adaptacji na cele mieszkaniowo-usługowe XIX-wiecznych zabytkowych stajni i ujeżdżalni. 
Wypełnia on misję TBS i BGK w zakresie tworzenia i rewitalizacji tkanki miejskiej oraz 
zapewnienia mieszkań o limitowanej stawce czynszu osobom o umiarkowanych dochodach. 
W ramach przedsięwzięcia powstało 76 takich lokali. Ponadto projekt spełnia funkcję 
społeczną – w zrewitalizowanych budynkach znalazły się pomieszczenia przeznaczone dla 
organizacji świadczącej pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami, a także przedszkole. Ma 
również walory ekologiczne – wykorzystane zostały odnawialne źródła energii w postaci pomp 
ciepła. W 2019 r. inwestycja otrzymała nagrodę za najlepszy projekt mieszkaniowy 
w międzynarodowym konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), a w 2020 r. nagrodę za najlepszą ekologiczną zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną PLGBC Green Building Symposium. 

2. Realizowana obecnie w Oławie inwestycja przy ul. 1 Maja, polegająca na przebudowie 
i zmianie sposobu użytkowania istniejącej starej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków. 
W czwartym kwartale 2021 r. na to przedsięwzięcie został udzielony kredyt preferencyjny SBC 
w kwocie 2 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 8 mln zł. W ramach 
przedsięwzięcia powstanie 14 lokali mieszkalnych na wynajem. Na poziomie parteru i I piętra, 
zlokalizowany będzie lokal usługowy przeznaczony na Dzienny Klub Seniora. Do ogrzewania 
pomieszczeń wykorzystane zostanie odnawialne źródło ciepła w postaci kaskady powietrznych 
pomp ciepła, które zamontowane będą na dachu budynku. Instalacja pomp ciepła połączona 
będzie z ogrzewaniem sufitowym (maty kapilarne). Budynek wyposażony zostanie 
w wentylację z odzyskiem ciepła z rekuperatorem. Na dachu budynku przewidziano 
zamontowanie 40 sztuk paneli fotowoltaicznych.   

Program „Mieszkanie na Start”  

„Mieszkanie na Start” to rządowy system dopłat do czynszu za najem mieszkania realizowany 
przez BGK od 2019 r. 

Program dopłat do czynszu spełnia dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy 
stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi – zachętę do inwestycji polegających na budowie 
mieszkań na wynajem. 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest dysponentem środków pochodzących z Funduszu Dopłat, 
przeznaczonych na dopłaty do czynszu za najem mieszkania. 
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Dane od początku wprowadzenia programu do 31 grudnia 2021 r.: 

 82 inwestycje objęte programem; 
 3333 lokale mieszkalne objęte dopłatami; 
 ponad 194 mln zł zarezerwowanych środków na 15 lat; 
 4,04 mln zł wypłaconych środków. 

Gwarancje Czyste Powietrze 

W drugim kwartale 2021 r. oferta gwarancyjna BGK została poszerzona o gwarancje Czyste 
Powietrze z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. 

Są to gwarancje spłaty kredytów udzielanych na finansowanie wydatków związanych 
z wymianą pieców, tzw. kopciuchów, i poprawą efektywności energetycznej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Gwarancje ułatwiają uzyskanie kredytów 
udzielanych na finansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych, 
nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz 
przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych poprawiających efektywność 
energetyczną budynku (program „Czyste Powietrze”). 

Co istotne, odbiorcami tej oferty gwarancyjnej są osoby fizyczne. Gwarancje obejmują do 80% 
kapitału kredytu, którego maksymalna kwota może wynieść 100 tys. zł. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 

8 marca 2021 r. rozpoczął działalność Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Celem funkcjonowania Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa jest poprawa 

dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku 

mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy 

Mieszkaniowe (SIM). Środki RFRM służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na 

objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM.  

BGK pełni funkcję podmiotu prowadzącego obsługę Funduszu, co oznacza dokonywanie 
wypłat finansowego wsparcia gmin ze środków Funduszu, utrzymywanie płynności finansowej 
Funduszu oraz lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu. Od początku działalności 
Funduszu do 31 grudnia 2021 r. odnotowano: 

 3,4 mln zł zasilenia dla Funduszu; 
 455 dyspozycji wypłat dla gmin; 
 1,3 mln zł wypłaconych środków; 

1,8 mln zł środków przekazanych do innych funduszy na finansowanie zobowiązań.  
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2.4 Fundusz Dostępności 

 

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może doświadczać trwałych lub czasowych 
ograniczeń w poruszaniu się czy percepcji. W dodatku polskie społeczeństwo jest coraz 
starsze. W 2030 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić niemal 30% ludności. Dlatego 
BGK podejmuje działania na rzecz zwiększenia dostępności budynków dla osób ze specjalnymi 
potrzebami.  

We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Bank Gospodarstwa 
Krajowego wraz z Instytucjami Finansowymi finansują likwidację barier architektonicznych 
w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością 
umorzenia nawet 40% ich wartości. Pożyczki są skierowane do wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, TBS-ów, a także do jednostek sektora publicznego (np. urzędów, publicznych 
jednostek oświatowych, publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia), a także do 
instytucji kultury. Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu „Dostępność Plus”. 

Inwestycje poprawiające dostępność, na które będzie można przeznaczyć pieniądze, to np. 
windy w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidacja zbędnych schodków, montaż 
uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi. Ułatwią one życie tym wszystkim, 
którzy na co dzień mają trudności z poruszaniem się lub chociażby ze wzrokiem. 
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BGK nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu udzielenia pożyczki, a oprocentowanie 
wynosi zaledwie 0,15% przez 20 lat, bo na taki okres udzielana jest pożyczka. Przewidziana jest 
również karencja w spłacie sięgająca 6 miesięcy. 

Proces udzielania pożyczek trwa od 4 października 2019 r. i odbywa się na terenie całego kraju. 
Od stycznia 2021 r. pożyczki do 2 mln zł udzielane są przez Instytucje Finansujące, które 
podpisały umowę z BGK na udzielanie pożyczek z Funduszu Dostępności. Pożyczki powyżej 2 
mln zł udzielane są bezpośrednio przez BGK.  

Do końca 2021 r. złożono bezpośrednio do BGK 83 wnioski o udzielenie pożyczki na kwotę 
61,52 mln zł. Łącznie z instytucjami finansowymi przyjęto 133 wnioski o poprawę dostępności 
budynków na kwotę 88,78 mln zł. 
Również do końca 2021 r. zawarto 96 umów na kwotę 47,96 mln zł, w tym w modelu 
bezpośrednim 60 umów na kwotę 27,10 mln zł, dzięki którym pożyczkobiorcy zainstalują nowe 
windy, zlikwidują bariery architektoniczne poprzez budowę podjazdów, pochylni, likwidację 
złych nawierzchni oraz wprowadzą inne ułatwienia.  
 

Przykład inwestycji: 

 Powiat Mikołów 

Pożyczka: 451 570,94 zł 
Cel: zakup i montaż windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie 
 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hetmańskiej 43/1 w Rzeszowie 
Pożyczka: 3 200 000,00 zł 
Cel: budowa sześciu wind zewnętrznych poprawiających dostępność sześciu klatek 
schodowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej 43/1 w 
Rzeszowie 
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2.5 Rozwój infrastruktury 

transportowej 

 

Istotnym działaniem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wspierania zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest finansowanie rozwoju infrastruktury 
transportowej poprzez obsługiwane przez bank fundusze transportu: 

 Krajowy Fundusz Drogowy; 

 Fundusz Kolejowy; 

 Fundusz Żeglugi Śródlądowej. 

 

Krajowy Fundusz Drogowy  

Na mocy Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym w 2004 r. w BGK został utworzony Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). 
Fundusz stanowi ważny mechanizm pozabudżetowego finansowania rozwoju infrastruktury 
drogowej w Polsce.  

KFD gromadzi i wypłaca środki na budowę i przebudowę dróg krajowych. Stałe źródła 
finansowania tego celu, wśród których najistotniejszą pozycję stanowią wpływy z opłaty 
paliwowej, środki pochodzące z UE czy też wpływy z opłat za przejazd po drogach krajowych, 
BGK uzupełnia, pozyskując na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie poprzez emisję obligacji 
oraz zaciąganie kredytów, głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
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Najważniejsze cele finansowane przez KFD to: 

 budowa autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i innych dróg krajowych; 

 budowa i eksploatacja systemów poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg 
krajowych (e-Toll); 

 realizacja zobowiązań wobec spółek – operatorów płatnych odcinków autostrad A1, A2 
i A4. 

Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, 
zbudowano z udziałem środków KFD: 

 203,3 mld zł – łączne wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej w latach 2004–2021; 

 ponad 1340 km odcinków autostrad i 2670 km odcinków dróg ekspresowych, których 
budowa została sfinansowana ze środków funduszu. 

Łączne wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej w 2021 r. wyniosły 15,7 mld zł, w tym 
m.in. na: 

 autostrady – 1,5 mld zł; 

 drogi ekspresowe – 10,6 mld zł; 

 obwodnice – 1,1 mld zł.  

W 2021 r. kierowcom udostępniono ponad 425 km dróg (56,5 km autostrady A1, 322,7 km 
dróg ekspresowych, 46,6 km dróg krajowych), których budowę sfinansowano ze środków KFD. 

 

KFD odgrywa kluczową rolę w finansowaniu wieloletnich rządowych programów drogowych. 
Ze środków funduszu w 2021 r. finansowane były: 

 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – 
przyjęty przez Radę Ministrów w 2015 r. i cyklicznie aktualizowany, największy 
w dotychczasowej historii Polski program drogowy z limitem wydatków w wysokości 
178,4 mld zł, kluczowy dla polityki transportowej państwa i współgrający z celami 
rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; 

 Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 – przyjęty uchwałą Rady Ministrów 
w kwietniu 2021 r., z limitem wydatków w wysokości 28 mld zł. Jego celem inwestycyjnym 
jest budowa 100 obwodnic miast na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 820 km, 
a głównymi założeniami są: wyprowadzenie ruchu z miast najbardziej dotkniętych 
niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa na 
drogach, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń 
powietrza spowodowanych transportem drogowym i redukcję hałasu oraz poprawa 
przepustowości sieci drogowej, co pozwoli zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno 
regionów, jak i całego kraju; 

 Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021–2024 – przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów w lutym 2021 r., z limitem wydatków w wysokości 2,5 mld zł. Jego celem jest 
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poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych poprzez zwiększenie 
ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. 

W 2021 r. uruchomiliśmy środki z pięciu kredytów zaciągniętych przez BGK na rzecz KFD 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 2,1 mld zł. Bank zawarł z EBI dwie 
nowe umowy finansowe dotyczące: 

 kredytu „S6 Obwodnica Trójmiasta” w wysokości 240 mln euro, przeznaczonego na 
współfinansowanie budowy 39-kilometrowego odcinka nowej obwodnicy wokół 
Trójmiasta, który przyczyni się do poprawy komunikacji drogowej w Trójmieście oraz 
ułatwi dostęp do portów w Gdyni i w Gdańsku; 

 kredytu „S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi” w wysokości 200 mln euro, przeznaczonego 
na współfinansowanie budowy 26-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Łodzi 
w ciągu drogi ekspresowej S14, co pozwoli na wyprowadzenie z Łodzi, Pabianic, Zgierza, 
Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego ruchu tranzytowego i większości 
ruchu ciężkiego, skróci czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania 
w regionie, a docelowo połączy drogę ekspresową S8 z autostradą A2. 

Ze środków funduszu w 2021 r. kontynuowano finansowanie rozbudowy krajowej sieci tras 
szybkiego ruchu, w tym:  

 oddano do ruchu kilka odcinków autostrady A1 na terenie województw łódzkiego 
i śląskiego, dzięki czemu trasa jest w użytkowaniu niemal na całym przebiegu od 
Trójmiasta do południowej granicy kraju. W realizacji pozostaje tylko jeden odcinek A1 
pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, który zostanie udostępniony do 
jesieni 2022 r.; 

 udostępniono kierowcom ważne odcinki międzynarodowej trasy S19 Via Carpatia 
pomiędzy Lublinem i Rzeszowem, odcinki trasy S61 Via Baltica: Śniadowo – Łomża, Kolno 
– Stawiski – Szczuczyn oraz Wysokie – Raczki; 

 znacząco wydłużyła się droga ekspresowa S7, do ruchu oddano odcinki Mława – 
Strzegowo i Strzegowo – Pieńki na północ od Warszawy, a także dwa odcinki ułatwiające 
podróż na trasie z Warszawy do Krakowa; 

 oddano do ruchu ostatni(o długości 4,6 km), odcinek trasy S2, stanowiącej część 
południowej obwodnicy Warszawy (pomiędzy węzłem Puławska – Warszawa Wilanów, 
wraz z tunelem pod Ursynowem), odcinki drogi S3 w województwach 
zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz obwodnice Stalowej Woli i Niska, Myśliborza, 
Łańcuta i Niemodlina. 

 

Fundusz Kolejowy  

Na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w 2006 r. w BGK został 
utworzony Fundusz Kolejowy (FK). Fundusz ma charakter długoterminowy. Jego 
podstawowym zadaniem jest zapewnianie dodatkowych środków na finansowanie inwestycji 
i na utrzymanie infrastruktury kolejowej w zakresie wynikającym z wieloletnich programów 
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rozwoju infrastruktury transportowej. FK jest zatem jednym z głównych narzędzi polityki 
transportowej państwa. 

Celem FK jest finansowanie: 

 przygotowania oraz budowy i przebudowy linii kolejowych; 

 remontów i utrzymania linii kolejowych; 

 likwidacji zbędnych linii kolejowych; 

 wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych SA związanych z zadaniami zarządcy 
infrastruktury kolejowej;  

 inwestycji kapitałowych realizowanych przez PKP PLK SA; 

 zadań samorządów województw związanych z zakupem, modernizacją oraz naprawą 
pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich; 

 działalności zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat 
za korzystanie z infrastruktury kolejowej; 

 zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, 
naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej i do prowadzenia działań ratowniczych; 

 nabycia od Polskich Kolei Państwowych SA przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 
ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK SA; 

 usług doradczych. 

 

Strategicznym dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki inwestycji 
kolejowych jest corocznie aktualizowany „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. 
Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA” (KPK). KPK obejmuje 
wszystkie inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA z wykorzystaniem środków 
finansowych, w tym środków Funduszu Kolejowego, których dysponentem jest minister 
właściwy do spraw transportu. KPK realizuje przyjętą przez Radę Ministrów „Strategię 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, która ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez 
utworzenie zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego. 

FK jest także zaangażowany w program wieloletni „Pomoc w zakresie finansowania kosztów 
zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Ostatnia 
aktualizacja, wprowadzona uchwałą Rady Ministrów nr 157/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., 
ustanowiła limit środków pochodzących z FK na realizację programu w wysokości 7524,4 mln 
zł. Program przyczynia się do poprawy dostępności transportowej i spójności komunikacyjnej 
poszczególnych regionów Polski. 

Wspieranie rozwoju transportu kolejowego poprzez modernizację taboru i infrastruktury 
pozytywnie wpływa na stan środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 
zmniejszenie zużycia energii czy też ograniczenie hałasu. Cele wspierane przez FK to m.in.: 
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 wzrost gospodarczy i godna praca; 

 innowacyjność infrastruktury; 

 mniej nierówności; 

 zrównoważone miasta i społeczności; 

 działania na rzecz klimatu. 

17,5 mld zł – łączna kwota wypłat z Funduszu Kolejowego na infrastrukturę kolejową w latach 
2006–2021, w tym: 

 wydatki na budowę i przebudowę linii kolejowych – 8,3 mld zł; 

 finansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego oraz organizowanie przewozów 
pasażerskich – 1,5 mld zł; 

 wydatki na zarządzanie infrastrukturą kolejową – 4 mld zł. 

1,6 mld zł – łączna kwota wypłat w 2021 r., w tym: 

 wydatki na budowę i przebudowę linii kolejowych – 0,3 mld zł; 

 finansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego – 0,1 mld zł; 

 wydatki na zarządzanie infrastrukturą kolejową – 0,6 mld zł; 

 nabycie przez Skarb Państwa od Polskich Kolei Państwowych SA akcji PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA – 0,6 mld zł. 

W 2021 r. ze środków funduszu współfinansowano 50 zadań polegających na budowie 
i przebudowie linii kolejowych. Dokonano również wypłat na rzecz 16 samorządów 
województw, przeznaczonych na finansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego 
wykorzystywanego w przewozach pasażerskich. 

 

Fundusz Żeglugi Śródlądowej  

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w 2003 r. Celem funduszu jest wspieranie śródlądowego transportu wodnego, które polega 
na dofinansowaniu modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć dotyczących 
restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. 

W 2019 r. weszła w życie nowa ustawa, która zmieniła dotychczasowy sposób funkcjonowania 
funduszu, zwiększyła katalog beneficjentów uprawnionych do korzystania z jego środków 
i wprowadziła nowe tytuły wypłat. Ustawa, podobnie jak w przypadku poprzedniej regulacji, 
nie określiła ram czasowych funkcjonowania FŻŚ. 
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Śródlądowy transport wodny na istniejących torach wodnych ze względu na małe zużycie 
energii, niewielką emisję zanieczyszczeń powietrza oraz dwutlenku węgla w przeliczeniu na 
tonę przewożonego ładunku, wpisuje się w działania zrównoważonego rozwoju. Inwestycje 
w statki do śródlądowego transportu pasażerów i towarów. Inwestycje w statki do 
śródlądowego transportu pasażerów i towarów przyczyniają się więc do ochrony klimatu 
i poprawy jakości powietrza.  

Podstawowym źródłem zasilania funduszu są dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Efekty działalności funduszu do 31 grudnia 2021 r.: 

 56 udzielonych kredytów preferencyjnych na łączną kwotę 48,1 mln zł. 

W 2021 r.: 

 udzielonych zostało 5 kredytów preferencyjnych w łącznej kwocie 1,9 mln zł 

 zrealizowano 14 wniosków o refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku na 
łączną kwotę 0,2 mln zł; 

 dokonano częściowego umorzenia 3 kredytów preferencyjnych w łącznej kwocie 0,8 mln 
zł. 
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2.6 Rozwój podmiotów ekonomii 

społecznej 

 

BGK wspiera za pomocą instrumentów finansowych sektor podmiotów ekonomii społecznej 

(PES). Ekonomia społeczna rozumiana jest jako sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, 

która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy integracji 

społecznej, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej 

oraz rozwojowi lokalnemu. Ekonomia społeczna obejmuje także ekonomię solidarną, 

rozumianą jako działalność służącą aktywizacji zawodowej, w tym reintegracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, jak również rehabilitację społeczną i zawodową 

osób z niepełnosprawnościami. 

Jak wynika z „Badania potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej 

oraz usług społecznych i zdrowotnych” z 9 kwietnia 2020 r., przeprowadzonego przez zespół 

ekspercki na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którego jednym z celów 

było oszacowanie luki finansowania dotyczącej PES ograniczającej ich rozwój, z powodu braku 

źródeł finansowania dłużnego PES-y nie zrealizowały w 2019 r. planowanych wydatków 

o łącznej wartości ok. 72 mln zł. 

Finansowe wsparcie PES wpisuje się w misję BGK, tj. w działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Program rozwoju ekonomii społecznej prowadzony 

przez BGK nieprzerwanie od 2012 r. ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw 
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społecznych korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych. Zapewniając im dostęp 

do źródeł finansowania, wzmacniamy ekonomizację tych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – 

uniezależniamy je od systemu dotacyjnego. Przyznając im środki na bieżące funkcjonowanie 

i na rozwój, pozwalamy wypełniać ich cele statutowe, którymi są działania zmierzające do 

rozwiązywania problemów społecznych i świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnych, 

w tym usług społecznych. 

BGK umożliwia finansowanie działalności PES ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego 

„Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER) na lata 2014–2020.  

143 mln zł  
alokacja na instrumenty zwrotne z PO WER 

963  
łączna liczba umów pożyczki zawartych 
z PES do końca 2021 r. 

112 497 985,55 mln zł  
łączna wartość pożyczek udzielonych PES do 
końca 2021 r. 

1212 
liczba miejsc pracy zadeklarowanych do 
utworzenia w PES w wyniku 
wykorzystania pożyczki 

 

Z pożyczki na start (dla PES działających nie dłużej niż 12 miesięcy) skorzystało 15,89% 

pożyczkobiorców, a z pożyczki na rozwój (dla PES działających powyżej 12 miesięcy) 84,11%. 

Spośród pożyczkobiorców najliczniejszą grupę stanowiły podmioty należące do kategorii 

mikroprzedsiębiorstw – 62,20%, następnie małe – 31,26% oraz średnie – 6,33%. Najmniej 

liczną grupą wśród pożyczkobiorców PES były podmioty utworzone przez Kościoły i związki 

wyznaniowe – 0,21%. 

W celu niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 na działalność prowadzoną 
przez PES zmieniono parametry pożyczek ze środków KFPS, m.in. wydłużono okres spłaty 
pożyczki i karencji w spłacie kapitału dodatkowo o maksymalnie 12 miesięcy, wprowadzono 
tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych na okres do 12 miesięcy, obniżono oprocentowania pożyczek, nawet do 0% 
w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoją trudną sytuację finansową, wydłużono okres 
na utworzenie miejsc pracy o dodatkowe 12 miesięcy. 

Wskazane powyżej „covidowe” parametry pożyczek mają charakter tymczasowy i obowiązują 
do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. Zmiany parametrów pożyczek mogą nastąpić wyłącznie na wniosek 
pożyczkobiorcy, pod warunkiem że wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 
spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich 
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problemów w przyszłości. Obniżone oprocentowanie obowiązuje na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej (PP ES), przeznaczona na 
utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej podmiotów ekonomii 
społecznej działających powyżej 12 miesięcy. 
 
Instrument uruchomiony przez BGK w 2020 r. w celu pomocy PES dotkniętym negatywnymi 
skutkami pandemii COVID-19. Środki PP ES pochodzą ze zwrotów z inwestycji udzielonych 
w ramach projektu pilotażowego PO KL, PO WER oraz zlikwidowanego Funduszu 
Gwarancyjnego (PO WER). Pożyczki te, jako że udzielane ze środków krajowych 
(odunijnionych), nie są obwarowane licznymi wymogami związanymi z wydatkowaniem 
środków UE.  
Ze względu na negatywny wpływ pandemii na podmioty z sektora ekonomii społecznej 
zmieniły się parametry pożyczki, w tym: o 12 miesięcy wydłużony został okres spłaty pożyczki, 
a o 6 miesięcy wydłużona karencja w spłacie kapitału. Dodatkowo dla pożyczek udzielonych 
do 30 czerwca 2021 r. możliwe było częściowe umorzenie kapitału pożyczki w wysokości 15% 
lub 25%, po spełnieniu warunku (zmniejszenie przychodów z działalności gospodarczej o co 
najmniej 20% wynikające z COVID-19) i osiągnięciu kryterium (utrzymanie miejsc pracy przez 
10 miesięcy). 
 

38,76 mln zł  
alokacja na pożyczki płynnościowe (PP ES) 

237 
łączna liczba umów pożyczki zawartych z 
PES do końca 2021 r. 

17 348 373,00 mln zł 
łączna wartość pożyczek udzielonych PES do 
końca 2021 r. 

 

 

Spośród pożyczkobiorców najliczniejszą grupę stanowiły podmioty należące do kategorii 

mikroprzedsiębiorstw – 63,71%, następnie małe – 31,65% oraz średnie – 4,64%. 

 
Przykłady wsparcia podmiotów ekonomii społecznej: 

1. Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach PO WER 

Pożyczkobiorca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSK” 

Pośrednik finansowy: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA 

Kwota wsparcia: 200 000 zł 
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W czerwcu 2021 r. Stowarzyszenie zaciągnęło pożyczkę PO WER w wysokości 200 tys. zł na 

remont jednego z budynków na terenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Mausz”, 

w ramach którego podniesiono standard pokoi, wykonano termoizolację budynku, 

wymieniono całą instalację grzewczą i hydrauliczną oraz elektryczną. Prezes „Szansy-Start 

Gdańsk” podkreśla, że jako organizacja pozarządowa Stowarzyszenie nie miało szansy na 

kredyt w banku komercyjnym. Przy pożyczce dla podmiotów ekonomii społecznej z BGK 

bardzo korzystne jest niskie jej oprocentowanie, dzięki temu leży ona w zasięgu możliwości 

wielu organizacji społecznych. 

2. Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Pożyczkobiorca: Fundacja SYCHEM 

Pośrednik finansowy: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 

Kwota wsparcia: 100 000 zł 

Fundacja SYCHEM” z Bielawy skorzystała z pożyczki w wysokości 100 tys. zł i przeznaczyła ją 

na zapewnienie płynności działania w dobie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 

(zatowarowanie, zakup półproduktów). Fundacja jest jednocześnie pożyczkobiorcą funduszu 

utworzonego w ramach realizacji przez BGK projektu w Działaniu 2.9 PO WER, jak również 

korzystała z pożyczek oferowanych w ramach pilotażu PO KL 2007–2013. 

Misją Fundacji  jest Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez działalność 

w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki, edukacji, oświaty, sportu 

i rekreacji, profilaktyki zdrowotnej, integracji społecznej i ekologii. Za swoją działalność 

Fundacja została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. certyfikatem „Znak 

Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w konkursie współorganizowanym przez BGK 

wspólnie z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej i Fundacją Nowy Staw z Lublina. 

Certyfikat: „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”  

Wypełniając swoją misję społeczną, BGK udziela również partnerskiego wsparcia Ministerstwu 
Rodziny i Polityki Społecznej w realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla 
podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”. Celem projektu jest 
stworzenie ogólnopolskiego systemu certyfikacji dla sektora ekonomii społecznej i jednostek 
samorządu terytorialnego zaangażowanych w tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” stanowi dla 
PES i JST doskonałą okazję do zaprezentowania swojej działalności i zaangażowania na rzecz 
ekonomii społecznej. Wyróżniane są w nim podmioty, które z największymi sukcesami łączą 
działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządy, które dostrzegają 
na swoim terenie możliwość rozwiązania części problemów społecznych poprzez 
powoływanie i wsparcie PES. Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług i produktów 
dostarczanych przez sektor ekonomii społecznej oraz przyczynianie się JST do poprawy jakości 
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życia mieszkańców. Ze względu na stale rosnące zainteresowanie konkursem w 2021 r. Rada 
Partnerów Projektu podjęła decyzję o jego przedłużeniu o kolejny rok. 

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego od wielu lat jest zaangażowana w rozwój sektora 
ekonomii społecznej w Polsce. W ramach dorocznego konkursu organizowanego przez MRiPS 
wspólnie z BGK oraz Fundacją „Nowy Staw” z Lublina Fundacja BGK przyznaje nagrody 
pieniężne dla najlepszych spośród laureatów certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej”. 

Przykładowi laureaci, którzy otrzymali Nagrody Fundacji BGK: 

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, która świadczy usługi opiekuńcze, sprzątające, 
porządkowe, w tym pielęgnacja zieleni, usługi remontowe oraz oznonowanie. W ofercie ma 
również usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością oraz usługi opiekuńcze dla 
dzieci. Misją Spółdzielni jest świadczenie wysokiej jakości usług opiekuńczych w trosce 
o zaspokojenie rosnących oczekiwań mieszkańców wobec samorządów lokalnych oraz 
klientów indywidualnych. 

Fundacja Pro Aperte z Kutna, zatrudniająca 32 osoby, z czego połowa to osoby 

z niepełnosprawnościami. Zajmuje się wsparciem dzieci z zaburzeniami rozwoju, głównie ze 

spektrum autyzmu, i ich rodzin. Tworzy przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ta przestrzeń nie tylko jest tworzona dla podopiecznych, 

lecz także dla pracowników, którzy mają szerokie możliwości rozwoju, szkoleń i wprowadzania 

w życie swoich pomysłów poprzez koordynowanie własnych projektów. 

Spółdzielnia Socjalna Aktywni Tu i Teraz z Krążkowa w powiecie inowrocławskim, która 
zajmuje się terapią z wykorzystaniem zwierząt, przeznaczoną dla dzieci, młodzieży czy osób 
wypalonych zawodowo. Spółdzielnia jest otwarta na aktualne problemy społeczne – potrafi 
na nie reagować, integruje lokalną społeczność i pokazuje, że biznes można prowadzić 
w społeczny sposób. 
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2.7 Wsparcie studentów 

 

Fundusz Kredytów Studenckich (FKS)  

Celem Funduszu Kredytów Studenckich (wcześniejsza nazwa: Fundusz Pożyczek i Kredytów 
Studenckich) jest poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system 
preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez instytucje kredytujące. 

BGK administruje Funduszem w zakresie realizacji płatności kierowanych do instytucji 
kredytujących. Pomoc finansowa udzielana jest studentom w formie dopłat do 
oprocentowania oraz pokrywania skutków finansowych całkowitych lub częściowych umorzeń 
kredytów. 

Bank wypłaca całość odsetek od kredytów w trakcie studiów kredytobiorcy oraz w ciągu 
dwóch lat karencji, jaka przysługuje od ukończenia nauki do rozpoczęcia spłaty. Kredyty 
studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku już od 1998 
r., a dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym poręczeń oraz umorzeń są popularne 
w środowisku akademickim. 

BGK wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie poprawy poziomu polskich uczelni 
i jakości rodzimej nauki. System umorzeń nagradza najlepszych studentów, wspiera dobrą 
praktykę i tworzy dobry wzorzec. FKS pomaga przyszłym kadrom w zdobywaniu wyższych 
kwalifikacji oraz promuje dobre wyniki w nauce. 
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Od czasu uruchomienia programu dopłat do kredytów studenckich studenci złożyli łącznie 
około 583 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa 
w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło niemal 506 tys. wnioskodawców, czyli około 87% 
ogółu wnioskujących. W tym okresie instytucje kredytujące udzieliły studentom około 407,3 
tys. kredytów. 

Skala działalności Funduszu w latach 2018–2021 
 

Rok 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Próg 
dochodowy 
(w zł) 

Liczba osób 
spełniających 
kryterium 
dochodowe 

Liczba 
podpisanych 
umów 

Procent liczby 
umów/liczby osób 
spełniających kryterium 
dochodowe 

2019 2594 2500 (netto) 2594 2166 83,5% 

2020 1968 2500/3000 
(netto) 

1968 1572 80% 

2021 2030 3000 2030 1810 89% 
 

Poręczenia studenckie  

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela bankom kredytującym poręczeń portfela kredytów 

studenckich w związku z programem rządowym „Wspieranie przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Poręczenie jest 

udzielane na okres kredytu studenckiego oraz kolejne trzy miesiące; zabezpieczenie na rzecz 

BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu realizacji poręczenia stanowi weksel własny 

in blanco kredytobiorcy, a stawka opłaty prowizyjnej z tytułu udzielenia poręczenia wynosi 

1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu studenckiego. 

O zakwalifikowaniu danego kredytu studenckiego do objęcia poręczeniem BGK decyduje bank 

kredytujący na podstawie warunków określonych w zawartych umowach poręczeń portfela 

kredytów studenckich.  

W roku akademickim 2021/2022 poręczenie BGK obejmuje 100% wykorzystanej kwoty 

kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu, bez innych kosztów związanych z udzielonym 

kredytem. 

Poręcznie mogą uzyskać studenci: 

1) których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2500 zł; 

2) którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub 

całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-

wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek 

resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub 

okresowej, bez względu na dochód.  
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2.8 Działalność społeczna 

i charytatywna – fundacje BGK 

2.8.1 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, FS16 Inicjatywy mające na celu 
edukację finansową według typu odbiorców 

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego prowadzi programy zaangażowania społecznego Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych 
etapach ich życia. Strategiczne działania podejmowane przez organizację to wyrównywanie 
szans edukacyjnych, wspieranie osób dorosłych, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz 
poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli. Najważniejszymi działaniami na rzecz rozwoju 
społecznego kraju podjętymi przez bank w 2021 r. były: wyrównywanie szans edukacyjnych, 
budowanie kapitału społecznego i propagowanie wolontariatu. 
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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

13. i 14. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”  

W ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK zachęca do sięgania po 
nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które 
sprzyjają interakcjom między uczniami, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy 
w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie 
aktywności ruchowej. Dofinansowanie obejmuje w szczególności: przygotowanie 
i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub wyposażenia 
związanego z danym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców 
i opiekunów. 

 2 edycje  
 59 dofinansowanych projektów  

 około 3tys. odbiorców (13. edycja) 

 830 tys. zł łączna kwota dofinansowania (w dwóch edycjach) 

Kolejne edycje programu „Były sobie pieniądze…”  

Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat i ma za zadanie wprowadzić je 
w podstawy finansów, tak aby lepiej funkcjonowały w nowoczesnym społeczeństwie. Służą 
temu autorskie lekcje dla poszczególnych grup wiekowych. Tematyka lekcji związana jest m.in. 
z: wartością pieniądza, podstawami ekonomii i zarządzania finansami osobistymi, rolą banków 
oraz racjonalnymi wyborami konsumenckimi. 

               4 edycje 
            78 projektów 
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              około 1800 uczniów i 80 nauczycieli 

4. edycja programu „Małe Miasto”  

„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony przez Fundację BGK i skierowany do dzieci 
w wieku od 8 do 12 lat. Przez pięć dni dzieci mają możliwość wcielenia się w role dorosłych: 
pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Poprzez zabawę i działanie dzieci poznają 
wartość pieniądza, uczą się zarządzania własnym budżetem, a także tego, jak funkcjonuje 
gospodarka. Dzieci, mieszkańcy „Małego Miasta”, uczestniczą w warsztatach edukacyjnych 
organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców. 

 3 miasta 
 550 tys. zł  
 1000 godzin zajęć 
 300 uczniów szkół podstawowych 

DZIAŁANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH  

3. i 4. edycja programu „Generacja 6.0” – nabór 

„Generacja 6.0” to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, który ma za zadanie 
zwiększyć aktywność społeczną, technologiczną i ruchową osób w tej grupie wiekowej, 
przeciwdziałać ich wykluczeniu oraz wytyczyć dla nich nowe ścieżki rozwoju. W ramach 
programu odbywają się cykliczne kursy, warsztaty lub zajęcia, takie jak: szkolenia na 
temat finansów, kursy językowe, warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych, kursy 
doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia itp.  

 30 dofinansowanych projektów  
 440 tys. zł łączna kwota dofinansowania 
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2. edycja programu „Skrzydła dla Mamy” 

Celem programu jest aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości przebywających na 

urlopach macierzyńskich i rodzicielskich lub pozostających bez pracy w związku z opieką nad 

małymi dziećmi, które nie są objęte opieką przedszkolną. Warsztaty w ramach projektu mają 

ułatwić powrót do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem i pomóc 

w odkrywaniu własnych talentów. Do programu mogą się zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, 

biblioteki publiczne, domy kultury, gminy oraz Koła Gospodyń Wiejskich. 

 30 dofinansowanych projektów  
 2300 godzin warsztatów 
 460 kobiet 
 430 tys. zł łączna kwota dofinansowania 

EDUKACJA OBYWATELSKA I BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  

4. i 5. edycja programu „Moja Mała Ojczyzna”  

Program ma na celu dofinansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę i aktywizujących 
społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku 
lokalnym, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki, funkcjonalności 
i modernizacji. W ramach programu dofinansowanie jest przekazywane również na działania 
pielęgnujące lokalny patriotyzm, upamiętniające miejscowych bohaterów i wydarzenia 
historyczne, a także na inicjatywy propagujące sport, rekreację oraz wspierające placówki 
oświatowe. 

 60 dofinansowanych projektów w obu edycjach 
 około 5 tys. odbiorców 
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 1,64 mln zł łączna kwota dofinansowania w obu edycjach 

2. edycja programu „Dzieci Kapitana Nemo” 

„Dzieci Kapitana Nemo” to nowy projekt edukacji historycznej, skierowany do młodzieży od 
10 do 18 lat, mający przybliżyć jej historię wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, 
którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Naszym celem jest 
przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki 
zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Poprzez różne formy 
aktywności (m.in. warsztaty, gry, zajęcia plenerowe) młodzi ludzie poznają historię i wspaniałe 
dokonania mniej znanych Polaków. Celem programu jest zbudowanie dumy narodowej 
i motywowanie młodzieży do nauki i pracy.  

 30 dofinansowanych wniosków 
 ponad 5 tys. odbiorców 
 390 tys. zł łączna kwota dofinansowania  

EDUKACJA NA RZECZ POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH 

Konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 r.” 

Fundacja BGK zaangażowała się w projekt prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, pod tytułem „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów 
ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. 
Elementem projektu był konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 r.”. 
Fundacja BGK ufundowała cztery nagrody w kategoriach: „Debiut roku”, „Najlepszy 
pracodawca”, „Sukces rynkowy”, „Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych 
EFS”.  

Łączna kwota dofinansowania w ramach konkursu wyniosła 40 tys. zł, tj. po jednej nagrodzie 

w wysokości 10 tys. zł w każdej z powyższych kategorii. 

PROGRAMY WSPIERAJĄCE WOLONTARIAT 

W 2021 r. Fundacja BGK we współpracy z pracownikami banku zorganizowała sześć akcji 
wolontariackich: 
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 Konkurs na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową – ogólnopolski konkurs dla dzieci ze 

szkół podstawowych na projekt kartki świątecznej. W grudniu Fundacja zorganizowała 

Wigilijny Kiermasz Kartek Świątecznych, które zostały nadesłane na konkurs 

bożonarodzeniowy. Zebrane środki przeznaczono na pomoc rzeczową dla potrzebującej 

rodziny. 

 Akcja „Dobre uczynki” – zbiórka rzeczowa dla dwóch ośrodków preadopcyjnych z Łodzi 

i Otwocka. 

 Akcja wolontariacka „Czas do szkoły” – zbiórka przedmiotów szkolnych dla podmiotów 
zgłoszonych przez pracowników BGK. Były to łącznie cztery placówki z czterech 
województw (śląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego). 

  „Małe marzenia do spełnienia” – ponad 240 prezentów trafiło do dzieci z 10 

specjalistycznych ośrodków w całej Polsce.  

 „Wolontariat jest super!”  

W ramach konkursu „Wolontariat jest super!” pracownicy mogli zgłaszać własne projekty 
społeczne, odpowiadające na zgłaszane przez nich problemy i potrzeby lokalne.  

 54 zrealizowane projekty 

 513 zaangażowanych pracowników BGK 

 prawie 7 tys. potrzebujących otrzymało wsparcie i pomoc 

Zielony wolontariat 

Wolontariat w BGK skupił się również na środowisku, współpracując z Nadleśnictwem Ostrów 
Mazowiecka i Nadleśnictwem Celestynów. 

  50 zaangażowanych pracowników BGK 

 2 tys. wspólnie posadzonych drzew  

 50 zebranych worków śmieci 

DODATKOWE DZIAŁANIA 

Poza licznymi programami grantowymi Fundacja BGK angażowała się w wiele inicjatyw 

w ramach projektów partnerskich i darowizn. Dofinansowanych zostało 81 projektów na 

łączną kwotę prawie 7  mln zł. Dzięki nim Fundacja dotarła do około 850 tys. odbiorców.  

2021 nadal był rokiem, w którym występowało zagrożenie epidemiologiczne związane 

z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Fundacja część środków przeznaczyła na wsparcie 

jednostek medycznych. Przekazano środki Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

w Siedlcach na zakup karetki, Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu na specjalistyczną 

aparaturę medyczną, a Instytutowi Matki i Dziecka na urządzenia do dekontaminacji. Inne 
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działania w obszarze wspierania ochrony i promocji zdrowia to sfinansowanie m.in. zakupu 

samochodu do diagnostyki medycznej seniorów w ramach projektu „MediBus Senior”, 

kosztów leczenia, zakupu leków, kosztów rehabilitacji osób polskiego pochodzenia z Białorusi, 

Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy oraz zakupu posiłków dla medyków. 

Najważniejszym działaniem w tym filarze było jednak zainicjowanie kampanii informacyjno-

edukacyjnej dotyczącej transplantologii dziecięcej.  

Fundacja BGK po raz kolejny zaangażowała się również w działania Fundacji Dorastaj z Nami 

i przystąpiła do Koalicji „Razem dla Bohaterów”, programu wspierającego dzieci, których 

rodzice zginęli na służbie lub doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia 

służby. 

2.8.2 Fundacja State of Poland 

Głównym celem Fundacji jest kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki oraz 

Polski poprzez osiągnięcia w zakresie unikatowych produktów, innowacji, technologii, myśli 

społecznej, kultury, sztuki, historii oraz tradycji, zarówno w kraju, jak i w skali 

międzynarodowej. Nie mniej ważne jest dla nas budowanie zaplecza wspomagającego polskie 

jednostki handlowe, rozwojowe, produkcyjne i turystyczne za pomocą nowoczesnych oraz 

tradycyjnych metod komunikacji wizerunkowej. 

Najważniejsze projekty w 2021 r. to: 

JABŁONKI 



 
 
 

137 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

 Kampania promocyjna, której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako 

wspaniałego, pięknego kraju pełnego smaków. W mediach społecznościowych 

organizowane były liczne konkursy dla internautów, na które napłynęło około 5 tys. 

zgłoszeń. 18 września w Warszawie odbył się finał Festiwalu Polskiej Kultury Jabłek, który 

ma potencjał stać się wizytówką Polski za granicą.  

 Książka Jabłonki Swawole  

 

Książka Jabłonki Swawole ukazuje Polskę jako kraj o wspaniałych krajobrazach, obfitujący 

w roślinność, miejsce najwyższej kultury kulinarnej. Przedstawia ludzi: sadowników, 

cydrowników, malarzy zakochanych w naszej jabłkowej kulturze. W przygotowaniu są różne 

wersje językowe przeznaczone do promocji na świecie. Książka ta podpowiada, jak tworzyć 

okazje i preteksty do świętowania Jabłonek przez cały rok. Lektura ma wywołać efekt „apetytu 

na Polskę”, nakłonić do jej odwiedzin i degustacji polskich specjałów kulinarnych, promując 

w ten sposób naszą kulturę i tradycje. Pierwszy nakład polskiej wersji  liczył 5 tys. egzemplarzy. 

Pod koniec roku ukazała się wersja angielska w ilości 2 tys. egzemplarzy. 

 

WSPÓLNOTA TRÓJMORZE 
Raport Trójmorze  
W raporcie przygotowanym przez specjalistów w zakresie komunikacji, badań i marketingu 
przedstawiono historyczny i współczesny kontekst cywilizacyjny, rozwojowy i kulturowy 
Trójmorza oraz plan skutecznego budowania profesjonalnego wizerunku regionu, ważnego 
dla powodzenia całej Inicjatywy Trójmorza. Raport został opublikowany w języku polskim (1 
tys. egzemplarzy) i w języku angielskim (500 egzemplarzy). Dystrybucja objęła wszystkie 
instytucje będące odpowiednikami BGK w krajach Trójmorza, ambasady krajów Trójmorza, 
Kancelarię Prezydenta, ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i wybrane 
spółki skarbu państwa.  
Konferencja GenFree  
W dniach 17–18 września 2021 r. odbyło się pierwsze w historii wydarzenie związane 
z Inicjatywą Trójmorza, skierowane do młodego odbiorcy (18–25 lat). Motywem przewodnim 
konferencji była Inicjatywa Trójmorza w perspektywie kolejnych 50 lat, tj. przyszłość regionu 
w kontekście cywilizacyjnym, technologicznym i biznesowym. Zorganizowano konkurs dla 
studentów krajów Trójmorza, na który napłynęło 60 prac. Laureaci zostali zaproszeni do 
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udziału w wydarzeniu GenFree, w którym uczestniczyło 130 osób, w tym przedstawiciele 
krajów Trójmorza, członkowie korpusu dyplomatycznego RP, dziennikarze i eksperci. 

 

2.8.3 Fundacja Most the Most 

 

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja angażuje się w te 

działania za pośrednictwem zadań w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest budowanie 

kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i współpracy międzypokoleniowej. 

Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania 

im nowych funkcji społecznych. Wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby 

i angażują daną społeczność. 

Fundacja Most the Most działa na rzecz rozwoju kultury i twórczości, szczególnie wśród 

społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży. Celem Fundacji jest promocja wartości kulturowych 

Polski i udział w budowaniu dobrego wizerunku naszego kraju w dziedzinie kultury, sztuki 

i dziedzictwa narodowego zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Najważniejsze działania Fundacji w 2021 r. to:   
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DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA  

Konkurs Nasz Zabytek  

Flagowym projektem Fundacji jest Konkurs Nasz Zabytek, przeznaczony dla każdego, kto chce 

pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność miejscowym zabytkom. 

Konkurs ma charakter regionalny i lokalny. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych 

województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most 

the Most przeprowadziła w 2021 r. konkursy w województwach: dolnośląskim, podlaskim, 

łódzkim i kujawsko-pomorskim. W roku 2022 kontynuowane są konkursy w kolejnych 

województwach, a w 2023 r. Fundacja planuje ponownie przeprowadzić konkursy w każdym 

z 16 województw. 

 dwie edycje konkursu, w tym: cztery województwa, sześć konkursów (cztery konkursy na 
wybór jednego zabytku w województwie, dwa konkursy na wybór funkcji społecznej 
zwycięskich zabytków)  

 1089 zgłoszeń od mieszkańców województw; 139 zgłoszonych zabytków, 142 zgłoszenia 
pomysłów na funkcję społeczną zwycięskich zabytków (Dolny Śląsk i Podlasie) 

 ogłoszono dwa zwycięskie zabytki: Pałac w Kiełczynie (województwo dolnośląskie) i Dwór 
w Niećkowie (województwo podlaskie)  

PROMOCJA WARTOŚCI KULTUROWYCH POLSKI 
 Fundacja prowadzi Internetowe Konkursy Fotograficzne, które mają zainteresować 

społeczeństwo tematami związanymi z kulturą, dziedzictwem i sztuką, pobudzić do 

kultywowania tradycji oraz poszerzyć wiedzę na temat historii. W dwóch edycjach 

konkursu zanotowano łącznie 237 zgłoszeń.  

 Budowa Mapy Zabytków jako przestrzeni na stronie Fundacji (bazy zdjęć, informacji, 

historii) współtworzonej przez internautów oraz uczestników konkursów i projektów – 

ponad 110 opisów i zdjęć zabytków zgłoszonych przez mieszkańców w konkursie Nasz 

Zabytek. 
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2.8.4 Fundacja Empiria i Wiedza 

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby 

budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i tworzyć lepszą przyszłość Polski 

poprzez inwestowanie w edukację, dzięki równym szansom w dostępie do niej. Działanie 

to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie 

zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co wynika z troski o Polskę, świat i losy 

przyszłych pokoleń. 

Realizacja celów Fundacji odbywać się będzie poprzez kształcenie Polaków na wielu 

poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, przez studentów, a skończywszy na osobach 

zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa. 

Najważniejsze cele to: 

 edukacja młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości; 

 stypendia na prestiżowych uczelniach zagranicznych dla kadry zarządzającej, 
osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz spółkach skarbu państwa; 

 propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej 
wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych; 

 podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii 
w tym zakresie; 

 promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia. 

Programy Fundacji realizowane w 2021 r.: 

MATura+ 

Projekt wsparcia maturzystów z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizowanie 

w formule online kursów  z matematyki. Obejmuje  wsparciem merytorycznym także 

nauczycieli matematyki z tego województwa. 

Cele projektu to: działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, działania na 

rzecz rozwoju i upowszechniania nowych technologii w edukacji (w projekcie: wsparcie 

nauczycieli) i promowanie działań na rzecz edukacji młodego pokolenia. 
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Uczestnicy projektu: 300 uczniów; 34 nauczycieli 

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 – koniec kwietnia 2022 

Miejsce: województwo kujawsko-pomorskie, które najsłabiej wypadało na egzaminach 

maturalnych z matematyki w ostatnich latach (według  Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej) 

Akademia Cyber Kompetencji 

Cykl szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji przyszłości: programowania i grafiki 

komputerowej. Jego celem są: działania na rzecz wsparcia i rozwoju szkolnictwa zawodowego, 

wspieranie innowacyjnych i nowoczesnych metod kształcenia, działania na rzecz swobodnego 

dostępu do informacji i edukacji i promowanie działań na rzecz edukacji młodego pokolenia. 

Uczestnicy: 240 uczniów w wieku 14–20 lat 

Zasięg projektu: ogólnopolski, w szczególności uczestnicy małych miast i wsi 

Czas trwania projektu: listopad 2021 – wrzesień 2022 

Stern Leadership Academy 

Pierwszy w Polsce program edukacyjny realizowany ze Stanford Graduate School of Business. 

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji 50 wyselekcjonowanych, wschodzących liderów 

z potencjałem do kierowania najważniejszymi firmami, jednostkami administracji państwowej 

i organizacjami pozarządowymi. Dyrektorem pierwszej edycji programu był Jeffrey Pfeffer, 

światowej sławy specjalista i autor bestsellerowych książek z zakresu zachowań 

organizacyjnych, a patronowała jej Helena Rubinstein. 

Program łączy wiodącą edukację Stanforda z historycznym dziedzictwem regionu, żeby 

przygotować liderów do skutecznego zarządzania różnorodnością i prowadzenia innych przez 

wyzwania współczesnego świata. Fundacja Empiria i Wiedza to Partner Strategiczny 

programu, patronat honorowy nad nim objęła zaś Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa 

Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka. 
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3. Solidny pracodawca 
 

3.1 BGK jako pożądany 

i doceniany pracodawca 

Bank zapewnia pracownikom przyjazne środowisko pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju. 
Dzięki swojej unikatowej roli daje szansę na uczestnictwo w projektach o niespotykanej na 
rynku specyfice i skali. 

Potwierdzeniem wysokich standardów pracy w banku są przyznawane mu nagrody 
i wyróżnienia: 

 tytuł Solidnego Pracodawcy Roku; 

 tytuł Best Quality Employer; 

 tytuł Friendly Workplace, przyznany przez redakcję MarkaPracodawcy.pl; 

 certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki; 

 Praktyka Wysokiej Jakości – wyróżnienie przyznane przez Polskie Stowarzyszenie 
Zarządzania Kadrami; 

 wyróżnienie w rankingu „Gazety Finansowej” dla Najlepszych Pracodawców; 

 certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami; 

 certyfikat Top Employer, przyznany przez Top Employers Institute; 

 Certyfikat Wellbeing Leader 2021, przyznany przez Wellebing Institute. 
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102-7 Skala działalności, 102-8 Informacja o pracownikach, 102-41 Odsetek pracowników 
objętych umowami zbiorowymi 

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć 

Rodzaj umowy o pracę Kobiety Mężczyźni Suma 

czas określony 107 64 171 

czas nieokreślony 1057 661 1718 

SUMA 1164 725 1889 
 

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć 

 Kobiety Mężczyźni Suma 

pełen etat 1150 720 1870 

część etatu 14 5 19 

SUMA 1164 725 1889 

100% pracowników objętych jest umowami zbiorowymi. 
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3.2 Warunki pracy 
202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy 

minimalnej, 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym 

 

Wynagrodzenia i benefity dla pracowników 

System wynagradzania w BGK składa się z: 

 wynagrodzenia stałego, 
 wynagrodzenia zmiennego, w tym premii za wyniki pracy i premii uznaniowej. 

Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 

 Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem 

Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla 
w stosunku do płacy minimalnej (w 2021 r. pensja 
minimalna w Polsce wynosiła 2800 zł brutto) 

157% 206% 169% 

Wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj umowy, przysługują następujące 

świadczenia: 

 opieka medyczna, 

 karty MultiSport, 
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 grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie typu P, 

 Pracowniczy Program Emerytalny (z maksymalną składką pracodawcy wynoszącą 7%), 

 zniżki na bilety Kolei Mazowieckich, 

 imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci, 

 opieka nad dzieckiem do 14. roku życia dla obojga rodziców, 

 bractwa sportowe, 

 nagrody jubileuszowe, 

 zapomogi socjalne i losowe, 

 świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników, 

 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 

 pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe*, 

 wsparcie finansowe działań w ramach wolontariatu, 

 odprawy emerytalne w kwocie wyższej, niż przewiduje kodeks pracy, 

 upominki dla rodziców z okazji narodzin dziecka, wysyłane wraz z kartką gratulacyjną, 

 dodatkowy dzień wolny od pracy 24 grudnia, 

 bezpłatna przerwa od pracy, tzw. sabbatical, na okres od 1 do 3 miesięcy (dla 
pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy w banku). 

Pracownik ma możliwość skorzystania z pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe (budowa, zakup, adaptacja) lub remontowe po 

przepracowaniu w banku pełnych dwóch lat. 

Na podstawie złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej bank w ramach Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oferuje pracownikom: 

 świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia, 

 świadczenia dla dzieci pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia, 

 świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, 

 dofinansowanie nauki języków obcych, 

 dofinansowanie wypoczynku – „wczasy pod gruszą”, 

 dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci, 

 dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne i sportowe, 

 dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, 

 dofinansowanie zakupu książek, płyt CD i DVD, gier komputerowych i planszowych 
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 dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego. 

Wynagrodzenie zmienne kadry zarządzającej jest powiązane z celami uwzględniającymi 

elementy strategii i działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.  

Emerytowanym pracownikom banku przysługują świadczenia wypłacane z funduszu 

socjalnego: 

 dofinansowania do wypoczynku, rekreacji oraz uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, 

 zapomogi socjalne i losowe, 

 pożyczki na cele remontowe, 

 dodatkowe świadczenie z funduszu socjalnego z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 

403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników  

BGK zapewnia pracownikom dodatkową opiekę lekarską wraz z usługą „Przegląd zdrowia po 

przebyciu COVID-19”. Bank prowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz dba 

o stworzenie przyjaznych warunków pracy, a także organizuje wydarzenia, których celem jest 

promowanie wśród pracowników zdrowego i aktywnego stylu życia. 

We współpracy z trenerem personalnym bank organizuje stacjonarne cykliczne treningi 

biegowe oraz nordic-walking wraz z układaniem planów treningowych dla pracowników 

banku. Bank prowadzi również Akademię Zdrowia, w ramach której  trzy razy w tygodniu 

prowadzone są różnorodne ćwiczenia online (np. joga, stretching, zdrowy kręgosłup) 

wspierające aktywną przerwę w pracy. Poprzez aplikację ClickMeeting ćwiczenia dostępne są 

także na służbowych telefonach komórkowych. Pracownicy banku otrzymali pulsoksymetry, 

dzięki którym mogą mierzyć saturację zarówno przed ćwiczeniami, jak i po ich zakończeniu. 

Dbając o zdrowe nawyki żywieniowe pracowników banku, raz w tygodniu oferujemy w biurach 

świeże owoce, a w intranecie udostępniliśmy planer pomagający połączyć dbałość o zdrowie 

z obowiązkami zawodowymi oraz z czasem dla siebie. 

W 2021 r., aby przeciwdziałać skutkom siedzącego trybu pracy, zorganizowaliśmy webinary 

„Work-life balance, czyli jak mimo siedzącego trybu pracy być aktywnym”, „Ćwiczysz w domu? 

Omawiamy przydatny sprzęt do ćwiczeń w domowych warunkach” oraz „Zacznij biegać dla 

zdrowia”. W trakcie spotkań pracownicy mieli okazję zweryfikować, jak praca siedząca wpływa 

na ich ciała, jak zorganizować i wyposażyć sprzęt do ćwiczeń w domu oraz jak ćwiczyć, aby 

uniknąć kontuzji. Dodatkowo zadbaliśmy również o ergonomię wzroku, organizując webinar 

„Joga oczu, czyli jak pracować przy komputerze, nie psując wzroku”. 
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Z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka wspólnie z Narodowym 

Instytutem Onkologii zorganizowaliśmy webinar „Czerniak – czynniki ryzyka oraz metody 

skutecznej profilaktyki. W ramach podnoszenia świadomości pracowników w obszarze 

profilaktyki zdrowotnej zorganizowaliśmy dwa webinary „Profilaktyka onkologiczna dla 

mężczyzn”. W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, zorganizowaliśmy webinar 

„Zdrowie zaczyna się w głowie”, podczas którego doświadczony psychoonkolog opowiedział 

o profilaktyce chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, badaniach przesiewowych, a także 

metodach budowania świadomości prozdrowotnej. W działaniach prozdrowotnych 

zadbaliśmy również o działania z zakresu profilaktyki antynikotynowej, promując akcję 

rzucania palenia artykułami doświadczonego psychologa zamieszczonymi w intranecie. 

W okresie pandemii refundowaliśmy pracownikom testy na COVID-19. W 2021 r. dołączyliśmy 

do akcji „Szczepienia w zakładach pracy”, a do pakietu medycznego dostępnego dla 

pracowników banku dołączyliśmy Przegląd zdrowia po przebyciu COVID-19. 

W banku działa 10 bractw sportowych (biegowe, piłkarskie, rowerowe, strzeleckie, rakietowe, 

żeglarskie, narciarskie, taneczne, traperskie, samoobrony i sztuk walki) i dostępna jest 

rowerownia. Dwa razy w miesiącu do wszystkich placówek dostarczane są owoce dla 

pracowników. 

W 2021 r. przeprowadziliśmy cykl 10 warsztatów z zakresu edukacji finansowej dotyczącej 

systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w tym zasad gromadzenia kapitału 

w pracowniczym programie emerytalnym. 

Od lutego 2021 r. wprowadziliśmy Program Wsparcia Pracowników (EAP24) jako 

profesjonalne, poufne źródło informacji oraz wsparcia psychologicznego dla wszystkich 

pracowników i członków ich rodzin. Wsparcie dotyczy trudnych sytuacji zarówno w życiu 

zawodowym, jak i prywatnym. Pomocy udziela zespół psychologów, terapeutów, 

psychoterapeutów oraz coachów. 

Działania na rzecz rodziców 

Aby utrzymać kontakt z pracownikami, przez cały okres urlopu macierzyńskiego, 

rodzicielskiego i wychowawczego bank raz na kwartał wysyła newsletter #rodzinkaBGK. 

Kwartalnik zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach w banku, o zmianach w prawie 

pracy, o uprawnieniach rodzicielskich, benefitach. W 2021 roku, jako partner strategiczny 

Fundacji Share The Care promowaliśmy równy udział obojga rodziców w wychowaniu dzieci, 

w szczególności poprzez: 

 udział w Radzie Programowej w celu wypracowania rekomendacji dla rządu na temat 
wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce, 
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 zorganizowany z okazji Dnia Ojca warsztat dla rodziców dotyczący aktywnego udziału 
ojców w procesie wychowywania dzieci, 

 przygotowanie wywiadów z pracownikami – rodzicami, ojcami korzystających z urlopów 
rodzicielskich i aktywnymi zawodowo mamami, publikacja wywiadów na teamrodzina.pl 
(pierwszy w Polsce portal parentingowy, w którego centrum są rodzice (a nie dzieci), 

 przeprowadzenie badania na temat równości rodzicielskiej w celu zidentyfikowania 
zachęt i barier do budowania równości rodzicielskiej w banku; wyniki posłużą do 
wprowadzenia zmian w organizacji, które ułatwią rodzicom łączenie roli rodzica 
i pracownika. 

Certyfikat Wellbeing Leader Certificate 2021 

W 2021 r. Wellbeing Institute docenił naszą organizację i zdobyliśmy certyfikat WELLBEING 

LEADER CERTIFICATE ***. To najwyższe wyróżnienie w procesie certyfikacyjnym, który bada 

standardy pozytywnego wpływu na dobrostan (wellbeing) pracowników. 

Ten certyfikat oznacza, że stworzyliśmy wyjątkowe miejsce pracy – takie, w którym czujemy 

się spełnieni i zadowoleni. Naszą kulturę organizacyjną opieramy na idei wellbeingu, 

a jednocześnie osiągamy cele biznesowe. Eksperci uznali, że skutecznie wspieramy 

dobrostan pracowników w siedmiu obszarach: 

 świadomość, 

 zdrowie psychiczne, 

 zdrowie fizyczne, 

 relacje międzyludzkie, 

 fizyczne warunki miejsca pracy, 

 systemy i procesy, 

 kultura organizacyjna. 

To wyróżnienie świadczy o tym, że nasz bank dobrowolnie i chętnie angażuje się dla dobra 

nas wszystkich. Te działania nie wynikają z prawa pracy, ale z naszych wartości.  

Koło emerytów BGK 

Pracownicy banku odchodzący na emeryturę bądź rentę mogą włączyć się do Koła Seniora – 

organizacji skupiającej emerytowanych pracowników banku. Aktywnie działające koło skupia 

ponad 200 emerytów – byłych pracowników banku. Działalność Koła Seniora to w głównej 

mierze integracja środowiska emerytowanych pracowników banku dzięki organizacji 

wydarzeń integracyjnych: spotkań, wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów do 

sanatoriów oraz wyjść do teatrów i kin. Wydarzenia cieszą się ogromną popularnością, w 2021 

roku zorganizowano prawie 30 różnych wydarzeń integracyjnych. Bank organizuje coroczne 

spotkania wigilijne, które są okazją do bezpośredniego spotkania emerytów. 
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Koło Seniora wydaje kwartalnik, w którym można znaleźć relacje ze spotkań, wyjazdów i wyjść 

oraz ciekawostki z historii BGK. Na dofinansowanie działalności Koła Seniora bank przeznacza 

5% rocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Udostępnia 

również emerytom lokal na comiesięczne spotkania i pomaga w ich organizacji. 

Dodatkowo z okazji świąt Bożego Narodzenia bank wypłaca wszystkim emerytom świadczenia 

świąteczne z funduszu socjalnego. W 2021 r. świadczenie to otrzymało ponad 330 

emerytowanych pracowników banku. 

Rada pracowników 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 

z nimi konsultacji pracownicy banku wyłonili spośród siebie radę pracowników. Rada jest 

organem reprezentującym zatrudnionych w banku; do jej głównych zadań należy ustalenie z 

pracodawcą zasad i trybu przekazywania informacji i prowadzenia konsultacji, trybu 

rozstrzygania kwestii spornych oraz zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem 

i działalnością rady, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz. 

Pracodawca ma obowiązek informowania rady o swojej działalności i sytuacji ekonomicznej 

oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach, o stanie struktury i przewidywanych 

zmianach zatrudnienia oraz o działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, 

a także o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub 

podstawach zatrudnienia. 

Związki zawodowe 

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w banku działają dwie 

organizacje związkowe. Są to Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego 

Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Banku Gospodarstwa 

Krajowego, przy czym jedynie drugi z wymienionych jest organizacją reprezentatywną 

w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że związek ten zajmuje wiążące pracodawcę 

stanowiska we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, które zgodnie z przepisami 

wymagają konsultacji, opinii bądź akceptacji związków zawodowych. 

Oba związki zawodowe mają opracowany statut oraz ustanowione władze. Relacje pomiędzy 

pracodawcą a stroną społeczną są pozytywne. Przedstawiciele strony społecznej są zapraszani 

do współpracy przy istotnych projektach dotyczących spraw pracowniczych. Negocjacje 

odbywają się w partnerskiej atmosferze, z poszanowaniem interesów wszystkich stron. 

Na koniec 2021 r. reprezentatywny związek zawodowy zrzeszał 332 osoby. Stanowi to 17,7% 

ogółu pracowników banku.  
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3.3 Dbałość o pracowników 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania i 
jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki 
zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników 

 

Informacja o rekrutacji  

Dokument „Zasady rekrutacji pracowników w Banku Gospodarstwa Krajowego” standaryzuje 
proces doboru kadry pracowniczej, a także sprzyja wyrównywaniu szans kandydatów 
i zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy banku zaangażowani 
w dobór kadry powinni się kierować zasadami równego traktowania. W procesie wyboru nie 
powinni dyskryminować kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne czy orientację seksualną. Procesy preadaptacyjne, adaptacyjne, jak i te kierowane do 
pracowników podczas całego ich cyklu zatrudnienia są oparte na filarach naszej kultury 
organizacyjnej – wartościach, którymi są otwartość, zespołowość i odpowiedzialność. 

W procesie rekrutacji i aktywnościach kształtujących wizerunek atrakcyjnego pracodawcy 
wdrażamy i stosujemy nowoczesne technologie, takie jak: voicebot rekrutacyjny, gra 
w przeglądarce internetowej czy online’owy test poziomujący predyspozycje kandydatów. 
Przy wdrożeniach tych narzędzi korzystamy z pomocy polskich firm, w tym start-upów, 
wspierając w ten sposób rodzimą przedsiębiorczość. 
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11% wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników 

11% wskaźnik rotacji 

Dbamy, aby już w momencie otrzymania oferty pracy nasz przyszły pracownik czuł się częścią 
społeczności BGK. Dlatego co najmniej na tydzień przed dołączeniem do zespołu przyszli 
pracownicy otrzymują dostęp do platformy onboardingowej Startuj z BGK. W formie 
grywalizacji otrzymują wszystkie niezbędne informacje dotyczące banku, m.in. misji, wizji oraz 
strategii i historii BGK, kodeksu etyki, oferowanych benefitów itp. Dodatkowo HR Business 
Partner z wyprzedzeniem informuje przyszłego pracownika o harmonogramie działań 
onboardingowych (konfiguracji sprzętu IT, szkoleniach wprowadzających do organizacji). 
Rozpoczynając pracę pracownik witany jest przez swojego menedżera i otrzymuje „welcome 
pack”, czyli upominek powitalny, który umili pierwsze dni w nowym miejscu. Następnie nowy 
pracownik uczestniczy w szkoleniach adaptacyjnych, dzięki którym poznaje lepiej organizację 
oraz poszczególne procesy i produkty. Wyznaczony opiekun pomaga wdrożyć pracownika 
w jego obowiązki oraz ułatwia mu poznanie zespołu. 

Systematycznie monitorujemy satysfakcję i odczucia uczestników programu adaptacyjnego – 
od razu po dołączeniu do organizacji, a następnie po kwartale i po roku od zatrudnienia. 

Praktyki i staże – Praktyki do kwadratu  

Latem 2021 r. bank zrealizował program płatnych praktyk studenckich. Miał on na celu 
pozyskanie talentów, które mogą się związać z organizacją na dłużej, budowanie 
rozpoznawalności BGK jako atrakcyjnego i nowoczesnego pracodawcy oraz zapewnienie 
wsparcia w bieżącej pracy instytucji, co jest szczególnie istotne w okresie urlopowym. 

Najważniejsze elementy i cechy programu to: 

 atrakcyjna formuła promocji nakierowana na młode pokolenie (m.in. wykorzystanie 
mediów społecznościowych popularnych wśród studentów); 

 staranny proces selekcji kandydatów; 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia (płatne praktyki trwające od jednego do trzech miesięcy); 

 zakres merytoryczny praktyk; 

 dodatkowe szkolenia i aktywności rozwojowe – uczestnicy wzięli udział w profesjonalnym 
programie szkoleniowym; 

 monitorowanie poziomu satysfakcji (badanie zadowolenia praktykantów oraz 
przedstawicieli biznesu). 
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Efekty: 

50 
zatrudnionych kandydatów 

5621 
aplikacji 

54  
uczestników szkoleń dla opiekunów. 

18 
przeprowadzonych szkoleń eksperckich i 
ogólnorozwojowych 

4,8  
średnia ocena wszystkich szkoleń (w skali 1–5) 

91% 
uczestników programu deklaruje, że 
chciałoby pracować w BGK 

82%  
uczestników programu deklaruje, że poleciłoby 
go znajomym 

 

 

Edukacja i rozwój  

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 

BGK jako polski bank rozwoju dba o wszechstronne podnoszenie kompetencji i wiedzy swoich 
pracowników. Tworzymy długofalowe programy szkoleniowe oraz rozwojowe wspierające 
zarówno potrzeby biznesowe banku, realizację strategii organizacji, jak i indywidualne 
potrzeby pracowników.  

Zachęcamy pracowników, aby wzięli odpowiedzialność za swój rozwój i przy wsparciu 
menedżerów tworzyli i wdrażali indywidulane plany rozwojowe. Dzięki temu zgodnie z planem 
zarządzają swoją ścieżką kariery oraz w sposób świadomy i przemyślany mogą korzystać 
z oferty szkoleniowo-rozwojowej banku.  

Szkolenia  

W 2021 r. polityka rozwoju pracowników banku realizowana była w formie projektów 

rozwojowych, szkoleń zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), szkoleń otwartych, nauki 

języków obcych oraz studiów podyplomowych.  

Naszym priorytetem w 2021 r. była kontynuacja wsparcia pracowników w czasie pandemii 

oraz kaskada i wsparcie nowej strategii banku. Kontynuowaliśmy działania w ramach projektu 

Tydzień Pracy Zdalnej, który składał się z różnych działań: od wsparcia psychologicznego, 

poprzez webinary, warsztaty, po materiały wspierające pracowników w nowej sytuacji.  
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Dodatkowo w pierwszym kwartale 2021 r. przeprowadziliśmy w banku badanie kultury 

organizacyjnej Value Match. W ramach badania zdefiniowaliśmy swoją obecną i docelową 

kulturę organizacyjną. Do badania zaprosiliśmy zarząd, top management oraz przedstawicieli 

pracowników na stanowiskach niemenedżerskich. Na postawie wyników badania 

zaprojektowaliśmy wiele działań mających przybliżyć nas do kultury docelowej, m.in. nowy 

program przywództwa i projekty w obszarze efektywnego modelu zarządzania, takie jak 

wsparcie pracy macierzowej, dyscyplinarnej. 

Zapewniliśmy zdalne konsultacje psychologiczne i terapeutyczne z menedżerami HR, którzy 

mają doświadczenie w pracy psychologa, coacha lub terapeuty. W 2021 r. zaoferowaliśmy 

również usługę Power Bank, wspierającą pracowników w czasie pandemii. Usługa zawierała 

elementy szkoleniowe dotyczące umiejętności prowadzenia spotkań zdalnych oraz elementy 

szerszego wsparcia w postaci dedykowanych spotkań facylitowanych w małych trzy-, 

sześcioosobowych grupach. Dużą popularnością cieszyła się również usługa EAP 24 – 

profesjonalne źródło informacji i wsparcia dla pracowników i ich rodzin. 

W 2021 r. na platformie e-learningowej: elearning.bgk.pl udostępniliśmy pracownikom 

szkolenia: „Ochrona danych osobowych w marketingu”, „Negocjacje”, „Sztuka prezentacji”, 

które odpowiadały na aktualne potrzeby specjalistyczne i ogólnorozwojowe:. 

W 2021 r. wdrożyliśmy program rozwojowy „Bank talentów” skierowany do kluczowych 

pracowników, którzy mają potencjał, aby stać się ambasadorami zmian i wspierać 

transformację kulturową i procesową banku. Zależało nam również na zwiększeniu 

zaangażowania pracowników oraz na przygotowaniu potencjalnych sukcesorów w organizacji. 

W ramach programu przeprowadziliśmy: 32 szkolenia stacjonarne (minimum dwudniowe), 16 

Biznes Master Klas, 14 procesów mentoringowych oraz 24 procesy coachingowe. Program 

dodatkowo zawierał elementy CSR, pracę w zespołach projektowych i panele warsztatowe 

z Zarządem. Doceniliśmy i zaproponowaliśmy działania rozwojowe dla osób z najwyższą oceną 

roczną. Dla osób z najwyższą oceną C+ za 2020 r. zorganizowaliśmy dwa wydarzenia jesienią 

w 2021 r. – jedno we wrześniu – spotkanie z członkami Zarządu dotyczące modelu 

biznesowego oraz spotkanie z mówcą motywacyjnym. 

W 2021 r. menedżerowie uczestniczyli w działaniach rozwojowych opartych na 

kompetencjach przywódczych. Były to: Akademia Przywództwa według Maxwella oraz 

Przywództwo przyszłości. Przywództwo przyszłości to kompleksowy program rozwojowy 

wspierający wdrażanie strategii banku na lata 2021–2025 poprzez rozwijanie kompetencji 

przywódczych niezbędnych do jej zastosowania. W ramach programu uczestnicy korzystają z 

warsztatów, szkoleń, coachingów indywidualnych i zespołowych oraz e-learningów. W 2021 r. 

uruchomiliśmy w programie dwie ścieżki rozwojowe – dla kadry zarządzającej wyższego 

i średniego szczebla.  
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Pracownicy na stanowiskach eksperckich uczestniczyli w licznych szkoleniach 

specjalistycznych, ogólnorozwojowych, szkoleniach z zakresu MS Office czy w programach 

rozwojowych, takich jak Prawnik w świecie 4.0. 

W 2021 r. uruchomiliśmy też dwa programy stażowe: Bank Staży oraz Rozwój bez Granic. 

 

Statystyki dotyczące działań szkoleniowo-rozwojowych: 
 Łączna liczba przeszkolonych pracowników: 1557; 

 216 osób przeszło onboarding; 

 Łączna liczba godzin szkoleniowych: 36 283; 

 Średnia liczba godzin (kobiety): 17,3;  

 Średnia liczba godzin (mężczyźni): 18,1;  

 617 szkoleń otwartych z 1024 uczestnikami; 

 192 szkolenia zamknięte; 

 25 pracowników na studiach podyplomowych; 

 32 dofinansowania do języków obcych; 

 Odbyło się 147 integracji – zarówno stacjonarnie, jak i online; 

 Na platformie umieściliśmy 51 szkoleń e-learningowych, które osiągnęły ponad 20 tys. 
odsłon. 

W banku obowiązuje system rocznych ocen pracowniczych. Ma on charakter motywacyjny 
(jest bezpośrednio powiązany z systemem premiowym), wzmacnia osiąganie celów 
strategicznych oraz umożliwia otwarty dialog opierający się na wartościach banku 
i powiązanych z nimi zachowaniach: 
 Dbam o swój rozwój i podnoszę swoje kompetencje; 

 Utożsamiam się z bankiem, poszukując najlepszych rozwiązań; 

 Biorę odpowiedzialność za powierzone zadania i podejmowane decyzje, dbam 
o najwyższą jakość mojej pracy; 

 Dbam o efektywną komunikację, przyjmuję informację zwrotną i jej udzielam;. 

 Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, wspieram innych w realizacji zadań; 

 Buduję dobre relacje i odnoszę się do innych z szacunkiem niezależnie od stanowiska; 

 Dążę do osiągania celów, zgłaszam pomysły i inicjuję zmiany; 

 Podejmuję działanie w sytuacji zachowań niezgodnych z przyjętymi normami, zasadami 
i wartościami; 

 Działam z pozytywnym nastawieniem. 
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Wartości i powiązane z nimi zachowania wspierają również efektywną współpracę pomiędzy 
pracownikiem a przełożonym. Dodatkowo w 2021 r. odbyliśmy 116 spotkań, aby porozmawiać 
o takich wartościach  jak otwartość, zespołowość i odpowiedzialność oraz przekuć je na nasze 
zachowania oraz standardy. 

Ocena pracownika opiera się na dwóch równoważnych kryteriach. Są to osiąganie celów 
i postawa. W ten sposób BGK komunikuje pracownikom, że ważna jest dla niego nie tylko 
realizacja założeń biznesowych, ale także sposób, w jaki się ona odbywa. Ocena postaw 
odwołuje się bezpośrednio do wspomnianych wcześniej wartości banku. 

BHP 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, 403-2 Identyfikacja zagrożeń, 
ocena ryzyka i badanie wypadków, 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Bank zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Każdy pracownik ponosi 
odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo oraz ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 
przełożonego o zauważonym wypadku, a wszystkie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia 
o grożącym im niebezpieczeństwie. 

W 2021 r. zakończyliśmy proces przygotowania nowej Oceny ryzyka zawodowego dla 
pracowników BGK. Nowa ocena ryzyka zawodowego zbudowana jest z 6 kategorii ryzyka, na 
którą składa się 30 kart oceny ryzyka zawodowego. Do określania ryzyka zawodowego oraz 
identyfikacji zagrożeń w BGK użyta została „metoda Risk Score”. Ocena ryzyka zawodowego 
jest aktualizowana co pięć lat (okres ten jest skracany w przypadku zmian organizacyjnych 
i tworzenia nowych stanowisk). 

Niebezpieczeństwa i incydenty związane z pracą są zgłaszane przez pracowników przełożonym 
lub bezpośrednio ekspertowi do spraw BHP. W tym celu oraz w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu zakażenia SARS CoV-2 utworzono specjalną skrzynkę pocztową 
bhp@bgk.pl.  

W banku odbywają się cykliczne kontrole stanu BHP we wszystkich pomieszczeniach pracy, 
mające na celu wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Gwarantujemy pracownikom zdobycie konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas szkolenia wstępnego BHP oraz regularne 
uaktualnianie tej wiedzy w trakcie szkoleń okresowych BHP. 

W 2021 r. kontynuowaliśmy proces szkolenia pracowników wskazanych do udzielania 
pierwszej pomocy. Celem szkoleń było zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w zakładzie pracy 

mailto:bhp@bgk.pl
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oraz w codziennym życiu. Ćwiczenia wykonywane przez pracowników polegały m.in. na 
pozoracji urazów oraz treningu z użyciem okularów VR. Szkolenie przeprowadziliśmy 
skutecznie w 15 regionalnych placówkach banku. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia 
wynikające z ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa zmuszeni byliśmy wstrzymać proces do 
czasu unormowania się sytuacji. 

Nowe biura zlokalizowane w Warszawie, jak i we wszystkich placówkach regionalnych 
sprzyjają efektywności i dobrej atmosferze. Zastosowane materiały są bezpieczne dla zdrowia, 
a ergonomiczne miejsca pracy oraz przestrzenie wspólne sprzyjają integracji. 

Dbamy o zdrowie i życie nie tylko pracowników, ale także klientów banku. Dzięki sprawnie 
funkcjonującemu systemowi pierwszej pomocy w budynkach BGK zapewniamy dostęp do 
apteczek i defibrylatorów AED Lifeline. 

W BGK obowiązują elastyczne godziny pracy. Pracownicy, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami, mogą rozpocząć pracę w przedziale 7:00–9:00 i kończyć ją odpowiednio w 

przedziale 15:00–17:00. 
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3.4 Zarządzanie różnorodnością 

103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne, 103-2 Podejście do zarządzania 

i jego elementy, 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania, 412-2 Całkowita liczba godzin 

szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur 

uwzględniających aspekty praw człowieka 

Wszyscy pracownicy BGK – zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie – są traktowani 

równo, bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, 

wyznanie, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i przynależność związkową. 

Bank stale podejmuje działania zapewniające równe traktowanie pracowników, a także dba 

o różnorodność swojego personelu poprzez: 

 odpowiednie zapisy w zakresie regulacji i procedur wewnętrznych, 

 wartości i zwyczaje odnoszące się do traktowania każdej osoby z szacunkiem i godnością, 

 budowanie świadomości pracowników poprzez szkolenia i warsztaty, 

 promowanie równego traktowania w miejscu pracy, tak aby stworzyć i utrzymać 

środowisko pracy, w którym każdy pracownik może wykorzystać w pełni swoje 

możliwości, co w efekcie prowadzić ma do stałego rozwoju banku oraz podniesienia jego 

efektywności, 

 zapewnienie pracownikom równego traktowania w zakresie wynagradzania, w tym 

zapewnienie równego dostępu do świadczeń pozapłacowych, 

 zapewnienie równych szans pracownikom w dostępie do inicjatyw rozwojowych i szkoleń 

dostępnych w banku, 

 budowanie różnorodnych zespołów pracowniczych. 
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W BGK dążymy do tworzenia przyjaznego środowiska pracy – wolnego od mobbingu, 

dyskryminacji i innych nieetycznych zachowań. Pomagają nam w tym wdrożone narzędzia: 

 Polityka „Szacunek w miejscu pracy”, która ułatwia zrozumienie tego, jak ważne jest 
dbanie o wzajemne relacje w pracy, 

 Procedura Antymobbingowa, w której m.in. zawarta jest informacja w jaki sposób, zgłosić 
naruszenie i jaki jest tryb postępowania w danym przypadku. 

Dbamy, aby zatrudnieni w BGK mieli wiedzę na temat różnorodności, praw człowieka 

i pracownika, sposobów zgłaszania sytuacji trudnych i uzyskiwania pomocy w ich 

rozwiązywaniu. W tym celu organizujemy szkolenie adaptacyjne dla każdego nowo 

zatrudnionego pracownika BGK. Podczas takich szkoleń informujemy o naszych wartościach, 

w szczególności o szacunku i poszanowaniu godności każdego człowieka, wskazując  

różnorodność jako siłę BGK. 

 

Jednocześnie pracownicy uczestniczą w szkoleniu m.in.: z dobrostanu, podczas którego uczą 

się tego, w jaki sposób mogą dbać o siebie i o innych, by wszyscy w swojej różnorodności 

(w szczególności potrzeb) mogli odczuwać satysfakcję i „pracoszczęście” (10 warsztatów i 78 

przeszkolonych). W celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy w intranecie została 

uruchomiona zakładka „Relacje pracownicze”, gdzie umieszczone zostały wewnętrzne akty 

prawne dotyczące Polityki „Szacunek w miejscu pracy” oraz Procedura Antymobbingowa, 

a także informacja wskazująca możliwości kontaktu w sytuacji zaobserwowania zachowań 

nieetycznych. Ponadto co pewien czas publikowane są przez Menedżera ds. Relacji 

Pracowniczych artykuły, których treść sprzyja budowaniu przyjaznego środowiska pracy 

w BGK. 

W 2021 r. uruchomiono szkolenie e-learningowe „Szacunek w miejscu pracy”, które jest 

obowiązkowe dla wszystkich pracowników banku i kończy się testem zaliczającym zdobycie 

niezbędnej wiedzy. 

 

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami 

Strona internetowa banku ma specjalnie stworzoną wersję kontrastową – kluczowy element 

standardu WCAG – co pozwala osobom niedowidzącym korzystać z serwisów WWW. 

Dodatkowo dostępna jest opcja zwiększana wielkości tekstu na stronie WWW – do wyboru są 

12 
warsztatów 

150 
przeszkolonych 
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trzy rozmiary. Bank stale przeprowadza remonty swoich oddziałów, aby lepiej dostosować je 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W banku został wdrożony proces udostępniania ogólnych warunków umów oraz regulaminów 

zgodnie z art. 46 Ustawy z 19 lipca 2019 r. Klient, wypełniając odpowiednio przygotowany 

formularz na stronie internetowej banku, może zgłosić zapotrzebowanie na przygotowanie 

takiego dokumentu w odpowiednio dostosowanej dla niego formie: język migowy, nagrane 

audio, alfabet Braille’a czy też z odpowiedniej wielkości pismem. 

BGK zajmuje obecnie budynek Varso 2 przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Obiekt ten ma 

certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnością, potwierdzający, że obiekt spełnia 

wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 

Działania wewnętrzne na rzecz osób z niepełnosprawnościami polegają na przeprowadzaniu 

analizy potrzeb, jak również zdefiniowaniu wyzwań tej grupy interesariuszy. 

W odpowiedzi na nie w 2021 roku zorganizowano wystąpienie inspiracyjne w formule 

online z udziałem Andżeliki Chrapkiewicz-Gądek, która opowiedziała o swoich zmaganiach 

z chorobą, jak również była inspiracją do pokonywania słabości, zdobywania nowe 

umiejętności i wspierania się wzajemnie w różnorodnym zespole. W grudniu 2021 r. 

przeprowadzono warsztat inspirowany grą  „Podróż bohatera” oraz modelu FRIS (Fakty-

Relacje-Idea-Struktury). W procesie wzajemnego doświadczania i uczenia się od siebie 

trenerka połączyła elementy warsztatu szkoleniowego i integracji. Głównym założeniem 

„Podróży bohatera” było wsparcie uczestników w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich 

celów indywidualnych i zespołowych oraz świadomym przechodzeniu przez zmianę. Ideą gry 

było też wzmocnienie w uczestnikach poczucia mocy, budowania relacji, sprawczości oraz 

motywacji do działania. Wypracowano wizję, potrzeby, cele osób z niepełnosprawnościami. 

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami odbyły się w banku po raz pierwszy. 

Zaplanowane zostały cyklicznie spotkania/warsztaty, które będą się odbywać co roku. Warto 

podkreślić, że pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności angażują się również 

w działalność bractw sportowych, które aktywnie działają w banku. 

405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, 

wieku 

Odsetek osób należących do organów zarządczych organizacji 
Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni 

poniżej 30 lat 0% 0% 0% 

od 30 do 50 lat 67% 0% 67% 

powyżej 50 lat 33% 17% 17% 

ŁĄCZNIE 100% 17% 83% 
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni 

ŁĄCZNIE 100% 25% 75% 
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Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii 
wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni 

poniżej 30 lat 0% 0% 0% 

od 30 do 50 lat 69% 26% 43% 

powyżej 50 lat 31% 17% 14% 

ŁĄCZNIE 100% 43% 57% 

średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni 

poniżej 30 lat 0% 0% 0% 

od 30 do 50 lat 73% 36% 36% 

powyżej 50 lat 27% 17% 10% 

ŁĄCZNIE 100% 54% 46% 

pozostali pracownicy kobiety mężczyźni 

poniżej 30 lat 12% 7% 5% 

od 30 do 50 lat 66% 42% 23% 

powyżej 50 lat 22% 15% 8% 

ŁĄCZNIE 100% 64% 36% 
 

405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia* kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie 

pracowników 

 Pensja podstawowa Wynagrodzenie 

Wyższa kadra zarządzająca   

poniżej 30 lat - - 

od 30 do 50 lat 102,4% 101% 

powyżej 50 lat 93,5% 93,7% 

Średnia 97,9% 97,3% 

Średnia kadra zarządzająca   

poniżej 30 lat - - 

od 30 do 50 lat 91,1% 88,7% 

powyżej 50 lat 96,2% 102,1% 

Średnia 93,7% 95,4% 

Pozostali pracownicy   

poniżej 30 lat 91,3% 87% 

od 30 do 50 lat 92,6% 79% 

powyżej 50 lat 106,9% 91% 

Średnia 96,9% 83% 
*w tym wynagrodzenia zmienne przyznawane za poziom realizacji celów pracownika. 
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4. O raporcie 

4.1 Informacje o raporcie  

102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy, 102-46 Proces 
definiowania zawartości raportu, 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie 
definiowania treści raportu, 102-48 Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich 
przyczyny, 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu, 102-50 Okres 
raportowania, 102-51 Data publikacji poprzedniego raportu, 102-52 Cykl raportowania, 102-
53 Kontakt w sprawie raportu, 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI 
Standards, 102-56 Zewnętrzna weryfikacja raportu  

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 Banku Gospodarstwa Krajowego obejmuje 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Poprzedni raport opublikowany został we wrześniu 
2021 r. Bank dąży do wydania raportu zintegrowanego za 2022 rok.  

Raport został opracowany zgodnie z GRI Standards: wersja Core, stanowiącego 
międzynarodowy i uznany standard raportowania niefinansowego. W niniejszym raporcie nie 
wskazano korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie. Raport nie został poddany 
dobrowolnej, zewnętrznej weryfikacji, a nad jego zgodnością ze standardem GRI i normami 
rynkowymi czuwała firma doradcza Go Responsible.  

W proces jego opracowania zostali włączeni przedstawiciele banku BGK, w formie 
przeprowadzonych spotkań oraz bezpośredniego tworzenia treści i opracowywania danych do 
raportu. W zdefiniowaniu kluczowych obszarów posłużono się wcześniejszymi wynikami 
badań i rozmów z interesariuszami. 
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Najważniejsze tematy zidentyfikowane jako istotne dla BGK i interesariuszy 

Nazwa zagadnienia 
Perspektywa 
BGK 

Perspektywa 
interesariuszy 

Wyniki finansowe, wartość inwestycji Bardzo istotne Bardzo istotne 

Wydatki na wynagrodzenia w zależności od płci, 
wielkość zatrudnienia pracowników z lokalnego 
rynku pracy 

Bardzo istotne Średnio istotne 

Wkład firmy w świadczenie usług dla 
społeczeństwa, rozwój infrastruktury, działalność 
pro bono, rozwój lokalnego rynku 

Bardzo istotne Bardzo istotne 

Zgodność z regulacjami środowiskowymi, 
zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i 
regulacji dot. ochrony środowiska 

Średnio istotne Bardzo istotne 

Wielkość zatrudnienia w firmie: liczba 
pracowników, płeć, pochodzenie, warunki dla 
kobiet w ciąży i młodych rodziców 

Bardzo istotne Bardzo istotne 

Relacje między pracownikami a kierownictwem, 
minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o 
istotnych zmianach operacyjnych 

Bardzo istotne Średnio istotne 

Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie 
rozwoju kariery 

Bardzo istotne Bardzo istotne 

Różnorodność i równość szans w dostępie do 
stanowisk, w tym do zarządu, liczba pracowników, 
którzy pochodzą z różnych mniejszości 
(etnicznych, religijnych etc.) 

Bardzo istotne Średnio istotne 

Aktywności podejmowane przez firmę w celu 
eliminacji ryzyka działań nietycznych, w tym np. 
korupcji, w działalności firmy. Organizowanie 
szkoleń dla pracowników o tematyce etycznej i 
antykorupcyjnej. Identyfikowanie i rozwiązywanie 
ewentualnych incydentów z tym związanych 

Bardzo istotne Bardzo istotne 

 

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia emisji gazów cieplarnianych: 
 

Źródło emisji Wskaźnik Źródło wskaźnika  

Benzyna 2,19352 kg CO2e/l  Defra 2021 

Olej napędowy 2,51233 kg CO2e/l Defra 2021 

Czynnik chłodniczy R407C 1774 kg CO2e/kg Defra 2021 

Czynnik chłodniczy R410A 2088 kg CO2e/kg Defra 2021 
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Gaz ziemny 2,02135 kg CO2e/m3 Defra 2021 

Energia elektryczna (Polska) 0,698 kg CO2e/kWh KOBIZE 

Energia cieplna (Polska) 98,6 t CO2/TJ URE 

Podróże służbowe – nocleg w 

hotelu* 

33,2 kg CO2e/night Defra 2021 

Podróże służbowe – kolej 0,03549 kg CO2e/passenger/km Defra 2021 

Podróże służbowe – samolot 285 g CO2e/ passenger/km Defra 2021  

Wybrane zakupione surowce i 

usługi:  

 Kawa 
 Herbata 
 Papier 
 Karton 
 Serwetka 
 Kubek papierowy 
 Mleko 
 Mleko skondensowane  
 Bateria alkaliczna 
 Toner 
 Odpady z grupy 15**  

 

 

 10,1 kg CO2e/kg 
 1,9 kg CO2e/kg 
 0,000919396 t CO2e/kg  
 0,000821234 t CO2e/kg 
 10 g CO2e/szt. 
 0,11 kg CO2e/szt. 
 1,9 kg CO2e/kg 
 2,52 kg CO2e/kg 
 0,0724 kg CO2e/szt.  
 0,0048 Mg CO2e/szt. 
 21,294 kg CO2e/t  

 

 

 healabel.com 
 healabel.com 
 Defra 2021 
 Defra 2021 
 sciencedirect 
 sciencedirect 
 healabel.com 
 healabel.com 
 sciencedirect 
 sciencedirect 
 Defra 2021  

* Ze względu na brak szczegółowych informacji zastosowano wskaźnik uśredniony 

** grupa 15 obejmuje odpady opakowaniowe takie jak: opakowania z papieru i tektury, 

opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe  
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4.2 Tabele ze wskaźnikami 

liczbowymi  
401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja  

 2021 

a. Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć 
i wiek kobiety mężczyźni suma 

poniżej 30 lat 32  22 54 

od 30 do 50 lat 80  59 139 

powyżej 50 lat 4  11 15 

SUMA  116 92  208 

Wskaźnik zatrudnienia 10% 13% 11% 

    

 2021 

b. Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i 
wiek kobiety mężczyźni suma 

poniżej 30 lat  13  15  28 

od 30 do 50 lat  58  59  117 

powyżej 50 lat  29  25  54 

SUMA  100 99  199 

Wskaźnik rotacji 9% 14% 11% 
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401-3 Urlopy rodzicielskie  

 2021 

  kobiety mężczyźni suma 

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku 
byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 

 46  76  122 

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku 
skorzystali z urlopu rodzicielskiego 

 43  1  44 

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku 
powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu 
rodzicielskiego 

 27  1  28 

Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 
31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim 
i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 

 34  1  35 

Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie 
rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2020) 

 38  2  40 

Wskaźnik powrotu do pracy 62,79% 100,00% 63,64% 

Wskaźnik utrzymania zatrudnienia 89,47% 50,00% 87,50% 
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4.3 Indeks treści GRI 
102-55 Indeks GRI 

Nr 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Stopień 
raportowania 

Komentarz/Opis/Link 

Wskaźniki profilowe  

Profil organizacji 

GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 

GRI 102-2 Główne aktywności, marki, 

produkty i usługi  

Pełny Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej 

organizacji  

Pełny Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

Tymczasowa siedziba oraz adres do 

korespondencji: 

VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa 

GRI 102-4  Liczba krajów, w których działa 

organizacja, i nazwy tych 

krajów 

Pełny Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 

GRI 102-5 Forma własności i forma 

prawna organizacji 

Pełny Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 

GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny  Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 

GRI 102-7 Skala działalności  Pełny Bank Gospodarstwa Krajowego polskim 
bankiem rozwoju z misją 
Podstawowe wyniki finansowe 
BGK jako pożądany i doceniany pracodawca 
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GRI 102-8 Informacja o pracownikach Pełny BGK jako pożądany i doceniany pracodawca 

GRI 102-9 Łańcuch wartości  Częściowy Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

GRI 102-

10 

Znaczące zmiany w organizacji 

i jej łańcuchu dostaw 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

GRI 102-

11 

Stosowanie zasady ostrożności  Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

GRI 102-

12 

Zewnętrzne inicjatywy przyjęte 

przez organizację 

Pełny Współpraca z interesariuszami 

GRI 102-
13 

Członkostwo w 

stowarzyszeniach 

Pełny Współpraca z interesariuszami 

Strategia 

GRI 102-
14 

Oświadczenie kierownictwa 
najwyższego szczebla 

Pełny List prezes Zarządu BGK 

GRI 102-

15 

Opis kluczowych wpływów, 

szans i ryzyk 

Pełny Strategia BGK na lata 2021–2025 – wstęp 

Etyka 

GRI 102-
16 

Wartości, zasady, standardy i 

normy zachowania w 

organizacji 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

GRI 102-

17 

Mechanizmy umożliwiające 

uzyskanie porady dot. 

zachowań w kwestiach 

etycznych i prawnych oraz 

spraw związanych z 

integralnością organizacji 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

Zarządzanie 

GRI 102-

18 

Struktura i skład organu 
zarządzającego organizacją 

Pełny Władze banku 

GRI 102-

22 

Skład najwyższego organu 

zarządczego oraz jego 

komitety 

Pełny Władze banku 

GRI 102-

23 

Przewodniczący najwyższego 

organu zarządczego 

Pełny Władze banku 

GRI 102-

26 

Rola najwyższego organu 

zarządczego w definiowaniu 

celów, wartości i strategii 

Pełny Władze banku 

Zaangażowanie interesariuszy 
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GRI 102-

40 

Lista grup interesariuszy 

organizacji 

Pełny Współpraca z interesariuszami 

GRI 102-

41 

Odsetek pracowników 

objętych umowami 

zbiorowymi 

Pełny BGK jako pożądany i doceniany pracodawca 

GRI 102-

42 

Podstawy identyfikacji i 

wyboru angażowanych 

interesariuszy 

Częściowy Współpraca z interesariuszami 

GRI 102-

43 

Podejście do angażowania 

interesariuszy 

Częściowy Współpraca z interesariuszami 

GRI 102-

44 

Kluczowe kwestie i problemy 

poruszane przez interesariuszy 

Częściowy Informacje o raporcie 

Raportowanie 

GRI 102-
45 

Lista podmiotów objętych 

skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym 

Pełny Skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Grupy Kapitałowej BGK dostępne są na stronie: 
https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-
inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/  

GRI 102-
46 

Proces definiowania 

zawartości raportu  

Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
47 

Istotne aspekty 

zidentyfikowane w procesie 

definiowania treści raportu 

Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
48 

Korekty w stosunku do 

poprzednich raportów i ich 

przyczyny 

Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
49 

Istotne zmiany w stosunku do 

poprzedniego raportu 

Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
50 

Okres raportowania  Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
51 

Data publikacji poprzedniego 

raportu  

Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
52 

Cykl raportowania Pełny Informacje o raporcie 

GRI 102-
53 

Kontakt w sprawie raportu  Pełny Kontakt  

GRI 102-
54 

Oświadczenie dotyczące 

raportowania zgodnie z GRI 

Standards 

Pełny Informacje o raporcie 

https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/
https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/


 
 
 

169 
 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

2021 

GRI 102-
55 

Indeks GRI Pełny Indeks treści GRI 

GRI 102-
56 

Zewnętrzna weryfikacja 

raportu  

Pełny Informacje o raporcie 

Wskaźniki zarządcze 

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów 
zidentyfikowanych jako istotne 
wraz ze wskazaniem 
ograniczeń 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 
Ochrona środowiska w BGK 
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 
Dbałość o pracowników 
Zarządzanie różnorodnością 

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego 
elementy 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 
Ochrona środowiska w BGK 
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 
Dbałość o pracowników 
Zarządzanie różnorodnością 

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 
Ochrona środowiska w BGK 
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 
Dbałość o pracowników 
Zarządzanie różnorodnością 

Wskaźniki szczegółowe 

Tematy ekonomiczne 

Aspekt raportowania: Wyniki ekonomiczne 

GRI 201-1 Bezpośrednia wartość 

ekonomiczna wytworzona 

(przychody) podzielona 

również na koszty operacyjne, 

wynagrodzenia, płatności na 

rzecz inwestorów i państwa 

(np. podatki) 

Pełny Podstawowe wyniki finansowe 

GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia 

pracowników najniższego 

szczebla w podziale na płeć w 

stosunku do płacy minimalnej 

Pełny Warunki pracy 

GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ 

ekonomiczny  

Pełny Kredyt na innowacje technologiczne 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka 

Aspekt raportowania: Działania antykorupcyjne  

GRI 205-3 Potwierdzone przypadki 

korupcji i podjęte działania 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 
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Aspekt raportowania: Zachowania antykonkurencyjne 

GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych 

wobec organizacji kroków 

prawnych dotyczących 

przypadków naruszeń zasad 

wolnej konkurencji, praktyk 

monopolistycznych oraz ich 

skutki 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

Tematy środowiskowe 

Aspekt raportowania: Materiały 

GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i 

pakowania materiały i surowce 

Częściowy Ochrona środowiska w BGK 

Aspekt raportowania: Energia 

GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Pełny Ochrona środowiska w BGK 

GRI 302-2 Zużycie energii na zewnątrz 

organizacji 

Częściowy Ochrona środowiska w BGK 

GRI 302-3 Intensywność zużycia energii Pełny Ochrona środowiska w BGK 

Aspekt raportowania: Woda 

GRI 303-3 Pobór wody Częściowy Ochrona środowiska w BGK 

Aspekt raportowania: Emisje gazów cieplarnianych 

GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 

Pełny Ochrona środowiska w BGK 

GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 

Pełny Ochrona środowiska w BGK 

GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 

Częściowy Ochrona środowiska w BGK 

Aspekt raportowania: Regulacja środowiskowe 

GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz 
całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu 
nieprzestrzegania prawa i 
regulacji dotyczących ochrony 
środowiska 

Pełny Ochrona środowiska w BGK 

Tematy społeczne 

Aspekt raportowania: Warunki zatrudnienia 

GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki 
zatrudnienia nowych 

Pełny Dbałość o pracowników 
Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI 
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pracowników oraz rotacji 
pracowników  

GRI 401-2 Świadczenia zapewniane 
pracownikom pełnoetatowym, 
które nie przysługują 
pracownikom tymczasowym 
lub zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze godzin 

Pełny Warunki pracy 

GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i 
utrzymania zatrudnienia po 
urlopie macierzyńskim/ 
tacierzyńskim  

Pełny Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI 

Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy 

GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena 

ryzyka i badanie wypadków 

Pełny Dbałość o pracowników 
 

GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

Pełny Dbałość o pracowników 
 

GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla 

pracowników 

Pełny Warunki pracy 

Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja 

GRI 404-1 Średnia liczba godzin 

szkoleniowych w roku 

przypadająca na pracownika  

Pełny Dbałość o pracowników 
 

Aspekt raportowania: Różnorodność i równe szanse 

GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i 

kadry pracowniczej w podziale 

na kategorie według płci, 

wieku  

Pełny Zarządzanie różnorodnością 

GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i 

wynagrodzenia kobiet i 

mężczyzn  

Pełny Zarządzanie różnorodnością 

GRI 406-1 

Całkowita liczba przypadków 

dyskryminacji i podjętych 

działań naprawczych 

Pełny Zasady odpowiedzialnego zarządzania 

Aspekt raportowania: Poszanowanie praw człowieka 

GRI 412-2 Całkowita liczba godzin 

szkoleniowych pracowników w 

zakresie polityk poszanowania 

Częściowy Zarządzanie różnorodnością 
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praw człowieka lub procedur 

uwzględniających aspekty 

praw człowieka 

Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów 

GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków 

niezgodności z regulacjami i 

dobrowolnie stosowanymi 

kodeksami dotyczącymi 

komunikacji marketingowej, w 

tym reklam, promocji i 

sponsoringu 

 W 2021 r. nie zanotowano takich przypadków 

Aspekt raportowania: Prywatność klientów 

GRI 418-1 Całkowita liczba 

uzasadnionych skarg 

dotyczących naruszenia 

prywatności klienta i utraty 

danych klientów 

Pełny W 2021 r. nie odnotowano przypadków 
wycieku, kradzieży lub utraty danych klientów 
banku. 

Wskaźniki branżowe 

d. FS1 Polityki dotyczące kwestii 

społecznych i środowiskowych 

Pełny Kredytowanie oparte o rating ESG 

d. FS16 Inicjatywy mające na celu 

edukację finansową według 

typu odbiorców 

Pełny Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego 
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5. Kontakt 
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji, 102-53 Kontakt w sprawie raportu 

 

Kontakt 

Bank Gospodarstwa Krajowego  

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  

 

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:  

VARSO 2  

Chmielna 73, 00-801 Warszawa  

 

NIP: 525-00-12-372  

REGON: 000017319  

Kod SWIFT: GOSKPLPW  

 

Numery telefonów: 

Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888  

Recepcja Centrali banku: +48 22 475 75 75  

Faks: +48 22 627 03 78  

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30  

 

Kontakt email: bgk@bgk.pl  

 

Pytania w sprawie raportu zrównoważonego rozwoju BGK: 

Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, bcsr@bgk.pl 


