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2. Profil BGK

1. List Prezesa Zarządu BGK

Zarządzanie
Misja BGK

Szanowni Państwo,
z prawdziwą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z pierwszym w historii raportem Banku Gospodarstwa Krajowego,
prezentującym dotychczasową działalność Banku z perspektywy zasad odpowiedzialnego biznesu.

03

Bank Gospodarstwa Krajowego to instytucja szczególna. Jesteśmy jedynym w Polsce Bankiem państwowym, wspierającym rządowe
programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Naszą misją, historycznie zdefiniowaną przez
Prezesa Romana Góreckiego, jest rozwój gospodarczy kraju, co w czasach współczesnych oznacza dla nas realizację podejmowanych
przedsięwzięć w sposób etyczny, zgodny z wartościami i dobrymi praktykami. Służy temu wdrożona przez BGK polityka społecznej
odpowiedzialności, obejmująca wszystkie obszary działań Banku. Jest ona, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności,
gwarantem spójności wizji i misji BGK oraz jego celów biznesowych, społecznych i środowiskowych. Publikacja raportu to element
budowania wiarygodności firmy jako dobrego pracodawcy oraz wizerunku Banku jako odpowiedzialnego społecznie wobec wszystkich
grup Interesariuszy.
Największym dobrem BGK są nasi Pracownicy, dlatego staramy się tworzyć przyjazne miejsce pracy. Jednocześnie dbamy, aby
koncepcja społecznej odpowiedzialności znalazła odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez Pracowników Banku oraz w ich
kontaktach z Partnerami. Dopełnieniem naszej działalności biznesowej są autorskie programy, realizowane przez Fundację BGK
im. Jana Kantego Steczkowskiego, powołaną w 2005 roku. Fundacja prowadzi w imieniu Banku działania z zakresu zaangażowania
społecznego. Jej misją jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które mają
utrudniony dostęp do edukacji, nauki i kultury.
Raport otwarcia jest okazją do podzielenia się z Państwem wizją społecznej odpowiedzialności BGK. Przed nami długa droga,
zmierzająca do zrealizowania postawionych sobie celów. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają jednak z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Zachęcam Państwa do śledzenia wszelkich poczynań podejmowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, związanych
z wypełnianiem naszej misji. Jestem przekonany, że wdrożona przez Bank koncepcja społecznej odpowiedzialności przyniesie zysk
zarówno naszym Interesariuszom, jak i BGK. Cytując bowiem Romana Góreckiego – byłego Prezesa BGK: Pojęcie zysku w BGK nie może
być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej. BGK nie jest bowiem instytucją, która pracowałaby na zysk. Zysk
Banku to ogólny postęp w życiu gospodarczym Polski.
Raport powstał przy udziale Pracowników, Klientów i Partnerów Banku Gospodarstwa Krajowego, którym w tym miejscu pragnę
serdecznie podziękować za czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie tego materiału.

Z poważaniem

Tomasz Mironczuk
Prezes Zarządu BGK

Strategia BGK
Polityka Odpowiedzialności Społecznej Banku Gospodarstwa Krajowego
Zbiór Zasad Etycznych Pracowników BGK
Raportowanie z działalności
Raportowanie CSR
Wyniki finansowe za 2009 rok [w mln PLN]
Wynik działalności bankowej
Koszty działania i amortyzacja
Różnica wartości rezerw i aktualizacji
Wynik brutto
Wynik netto
Kredyty brutto
Depozyty klientów
Fundusze podstawowe
Suma bilansowa
Miejsce pracy
Zatrudnienie na dzień 31.12.2009
Udział procentowy kobiet w kadrze zarządzającej i kierowniczej BGK
(stan na 31.12.2009)
Średnia liczba szkoleń przypadająca na pracownika w 2009 roku
Liczba organizacji reprezentujących pracowników
Rozwój biznesu i przedsiębiorczości
Pierwszy biznes – udzielone pożyczki w 2009 roku
Kredyt Technologiczny – wielkość dofinansowania na podstawie umów
zawartych w okresie lipiec-grudzień 2009 roku
Program DOKE – wartość kontraktów w 2009 roku
Ochrona środowiska
Liczba przyznanych w 2009 roku premii termomodernizacyjnych
Kwota wydatków w ramach Programu Efektywności Energetycznej GEF
w 2009 roku
Kwota dofinansowania na projekty związane z ochroną środowiska na
poziomie regionalnym ze środków EBI
Infrastruktura mieszkaniowa
Liczba kredytów preferencyjnych Rodzina na swoim (2009 rok)
Liczba lokali powstałych dzięki realizacji przez BGK wsparcia
budownictwa socjalnego od początku funkcjonowania programu
(stan na 31.12.2009)
Liczba lokali powstałych na wynajem dzięki realizacji przez BGK
wsparcia społecznego budownictwa czynszowego od początku
funkcjonowania programu (stan na 31.12.2009)
Infrastruktura transportowa
Kwota wyemitowanych przez BGK w 2009 roku obligacji na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego
Zaangażowanie społeczne
Kwota grantów przyznana w ramach funduszu grantowego Na Dobry
Początek! w edycjach 2008/2009 i 2009/2010
Liczba placów zabaw wybudowana przez wolontariuszy BGK w ramach
projektu Przyjazne Przedszkole (dane za lata 2008-2009)
Liczba wolontariuszy biorących udział w działaniach BGK w latach
2009-2010 (stan na 30.08.2010)
Kwota przeznaczona na stypendia w Programie Stypendiów

Określona Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.)
Przyjęta w 2010 roku
Przyjęta w 2009 roku
Przyjęty w 2008 roku
Roczne Sprawozdania z działalności BGK
Pierwszy raport za rok 2009
650
202
357
97
86
12 325
15 659
5 184
33 056
1 364
46%
2,3
3
2 mln PLN
7 mln PLN
796 mln USD i 123 mln EUR
3 267
0,2 mln USD
27 mln PLN

30,8 tys.
3 414

3 396

7,8 mln PLN

0,3 mln PLN
7
ok. 400 osób
662,9 mln PLN
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7
ok. 400 osób
662,9 mln PLN
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4. Bank Gospodarstwa Krajowego

3. O raporcie
Prezentowany dokument jest pierwszym raportem społecznej
odpowiedzialności Banku Gospodarstwa Krajowego,
sporządzonym w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines
G3 (GRI G3). Przedstawia działalność Banku i wkład, jaki wnosi
w zrównoważony rozwój kraju. Bank zdecydował się na aplikację
standardu GRI G3 na poziomie C, który odpowiada obecnej
sytuacji BGK. Poniższy raport stanowi swojego rodzaju otwarcie
i przegląd dotychczasowej działalności z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Poszerza on sprawozdawczość
BGK o wpływ ekonomiczno-społeczny i środowiskowy działalności prowadzonej przez Bank.
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Raport prezentuje dane za rok kalendarzowy 2009, za wyjątkiem
tych, przy których w treści raportu wskazano inaczej. Ze względu
na fakt, że jest to pierwszy tego typu raport Banku, wiele
zagadnień wykracza poza horyzont czasowy jednego roku.
W raporcie starano się jak najdokładniej zaprezentować dane,
zgodnie z wytycznymi raportowania Global Reporting
Initiative.
Poniższy raport, wraz z wydawanym tradycyjnie przez Bank
Rocznym Sprawozdaniem z działalności oraz raportem Fundacji
im. Jana Kantego Steczkowskiego, prezentuje kompleksowy
obraz działalności Banku za rok 2009.

Raport społecznej odpowiedzialności Banku Gospodarstwa Krajowego 2009 dotyczy działalności Banku prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2009 roku.
Raport swoim zasięgiem obejmuje Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz powołaną przez niego Fundację im. Jana
Kantego Steczkowskiego. Raport nie obejmuje jednostek,
w których Bank posiada udziały, tj. Krajowego Funduszu
Kapitałowego S.A., Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.,
PKO BP S.A., funduszy doręczeniowych i BGK NIERUCHOMOŚCI S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który swoimi tradycjami sięga przedwojennej Polski, jest państwową jednostką organizacyjną
posiadającą osobowość prawną.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna
i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez
państwo, uzupełniona rozwojem atrakcyjnej oferty działalności
własnej dla wybranych

segmentów rynku.

Podstawowe cele Banku, jako organizacji, zostały określone Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
(Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.). Do pozostałych kluczowych aktów prawnych, wyznaczających ramy funkcjonowania Banku, należy
Statut Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
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Bank pomaga Klientom

Za raportem społecznej odpowiedzialności (CSR) stoi wielomiesięczny proces przygotowawczy, w który zaangażowani byli
Pracownicy Banku, zarówno Centrali, jak i oddziałów oraz jego
Interesariusze (dostawcy, klienci, organizacje społeczne). Proces
wspierała zewnętrzna firma doradcza CSRinfo. BGK przyjął
dwuletni cykl raportowania.

uzyskiwać i wykorzystywać fundusze UE
Głównym zadaniem BGK jest realizowanie rządowych projektów społeczno-gospodarczych oraz zarządzanie funduszami celowymi.
BGK wspiera polską gospodarkę finansując rozwój firm. Finansuje programy infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego
(JST), dzięki środkom pozyskiwanym z budżetu państwa oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Global Reporting Initiative i raportowanie CSR
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (z jęz. ang.: Corporate Social Responsibility –
CSR), które jest w Polsce dobrowolne, szeroko ujmuje ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wpływ
działalności firmy. W raportach CSR instytucja prezentuje swój system zarządzania, relacje z pracownikami,
wpływ na środowisko, system produkcji, relacje z klientami i konsumentami, dostawcami oraz
społecznością. Standard Global Reporting Initiative to międzynarodowy standard sprawozdawczości
społecznej odpowiedzialności firmy, rekomendowany przez inwestorów. W obecnej chwili jest najbardziej
rozpowszechnionym systemem raportowania odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.
Więcej informacji na:

www.globalreporting.org

Zarządza funduszami celowymi angażując się
w rozwój polskiego budownictwa, ochronę środowiska i infrastrukturę. BGK prowadzi również
obsługę działalności bieżącej, oferuje produkty
depozytowe i usługi emisyjno-inwestycyjne.
Naszymi Klientami są samorządy, małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz Klienci instytucjonalni,
zarówno jednostki państwowe, jak i prywatne.
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Fundusze i programy
w działalności Banku:

Tabela 1. Parametry finansowe działalności BGK w 2009 roku

Wykonanie
2008

Wykonanie
2009

Wynik działalności bankowej

520

650

24,9%

Koszty działania i amortyzacja

200

202

1,0%

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

115

357

211,2%

Wynik brutto

219

97

-55,6%

Wynik netto

203

86

-57,5%

• Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM)

Wyszczególnienie
dane w mln PLN

• Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK)

Dochodowość

• Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS)
• Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
• Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT)
• Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU)
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

Skala działania

• Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)

Kredyty brutto

11 170

12 325

10,3%

• Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)

Depozyty klientów

15 103

15 659

3,7%

1 626

5 184

218,8%

27 419

33 056

20,6%

Fundusze podstawowe

• Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)

Suma bilansowa
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Zmiana r/r

• Program dopłat do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych Rodzina na swoim
• Program wsparcia budownictwa socjalnego ze
środków Funduszu Dopłat (FD)

Produkty i usługi Banku:


poręczenia i gwarancje

• Program Prefinansowania


usługi depozytowe

usługi emisyjno-inwestycyjne

transakcje finansowe i instrumenty pochodne.

Poprzez swoje działania, w tym realizację programów rządowych,
BGK przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego

i ochrony środowiska kraju.

• Program dopłat wsparcia eksportu (Program DOKE)
• Program Pierwszy Biznes
• Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy
i pielęgniarek
• Program dopłat do oprocentowania kredytów na
usunięcie skutków powodzi, osuwisk ziemnych
i huraganów
• Ustawa Zabużańska
• JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – wspólne europejskie
zasoby dla MSP).

1 690 mln PLN


obsługa działalności bieżącej, w tym rachunki, karty
płatnicze, obsługa transakcji importowo-eksportowych

• Program PROW 2007-2013

• Program Efektywności Energetycznej GEF

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych,
wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i instytucji państwowych 01.01.2009-31.12.2009.

O działalności BGK można przeczytać w najnowszym Sprawozdaniu
z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2009,
dostępnym na stronie

www.bgk.com.pl
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4.1 Tradycja i wartości BGK

Jaki jest BGK?
W wywiadach, przeprowadzonych na przełomie 2009 i 2010 roku, usłyszeliśmy od naszych

BGK jest bankiem „rzetelnym”, „bezpiecznym”,
„stabilnym”, „z tradycjami”; to „połączenie banku z urzędem państwowym”,
Interesariuszy, że

organizacja z „bagażem pięknej tradycji” oraz „społeczny bank”.1

BGK jest instytucją o długiej tradycji i etosie, którą charakteryzuje misja społeczna. Historia Banku z jednej strony,
a z drugiej jego rola w rozwoju gospodarczym kraju, stanowią
o odmienności i specyfice BGK, co przejawia się w kulturze
organizacyjnej. Podstawowymi wartościami Banku Gospodarstwa Krajowego jest są uczciwość biznesowa oraz zaufanie
Klientów.
Bank działa w sposób uczciwy i rzetelny, kompetentnie
i profesjonalnie, lojalnie i w gotowości do współpracy, w sposób
prawy. Te wartości i pożądane postępowanie zostały ujęte
w Zbiorze Zasad Etycznych Pracowników BGK, który Zarząd
przyjął w maju 2008 roku uchwałą nr 136/DP/ORG.

Za swoją działalność w 2009 roku Bank otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia:

Wstęp ze zbioru zasad

Nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
(GPW)

UCZCIWIE I RZETELNIE
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za obligacje Krajowego Funduszu Drogowego, przyznaną w kategorii najpopularniejszych obligacji na rynku Catalyst w 2009 roku

Nagrodę „Medal Europejski”
za usługę „Premia Technologiczna”, przyznaną przez Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Business Centre Club.

przez co rozumiemy wykonywanie naszych pracowniczych obowiązków obiektywnie i bezstronnie wobec Banku, Współpracowników i Klientów. Oznacza to także sumienne wywiązywanie
się z wszelkich obowiązków w sposób taki, aby być Pracownikami
godnymi zaufania.

Celem wprowadzenia Zbioru Zasad Etycznych
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego jest
zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez
Bank usług oraz etycznego postępowania Pracowników Banku. Służy on budowaniu wiarygodności
firmy wobec Klientów i Kontrahentów.
Jako Pracownicy Banku uznajemy przyjęte zasady
i przestrzegamy ich w toku naszej pracy. Mamy
świadomość, że zasady Kodeksu Etycznego są
jednakowo ważne i nawzajem się uzupełniają. Do
przestrzegania norm zawartych w Zbiorze Zasad
Etycznych zobowiązani są wszyscy Pracownicy,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.
Bank umożliwia zapoznanie się z treścią Zbioru
Zasad Etycznych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej.
Paulina Górecka-Gomoła
Dyrektor Departamentu Zgodności BGK

Nagrodę Special Award of Recognistion and Thanks
przyznaną przez Fundację „Inkubator Technologiczny” za udział
i wsparcie rządowego programu „Pierwszy Biznes”, którą wręczył
BGK Książę Karol podczas spotkania na GPW

Nagrodę za Kalendarz BGK
na 2009 rok z pracami Zofii Stryjeńskiej, przyznaną na V Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Vidical 2009; Kalendarza Zofii Stryjeńskiej zdobył III nagrodę i uznanie publiczności

KOMPETENTNIE I PROFESJONALNIE
przez co rozumiemy zdobywanie i wykorzystywanie w naszej pracy posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz uprawnień niezbędnych lub pomocnych przy realizacji powierzonych nam
obowiązków. Oznacza to także, iż świadomie przyjmujemy samoograniczenia wynikające z przyjętego etosu zawodowego.

Obejrzyj krótki film o Banku, dostępny na stronie
1

www.bgk.com.pl

wywiady jakościowe, przeprowadzone na niereprezentatywnej próbie Pracowników oraz głównych Interesariuszy zewnętrznych Banku w okresie od października 2009 do
lutego 2010 r.

www.bgk.com.pl.
Zbiór udostępniony jest wszystkim Interesariuszom,
nie tylko Pracownikom.

LOJALNIE I W GOTOWOŚCI DO WSPÓŁPRACY
przez co rozumiemy dążenie do harmonijnego współdziałania ze
Współpracownikami w Banku, w sposób zapewniający osiągnięcie wspólnego celu.

Nagrodę 2008 EURSTP Excellence Award
przyznaną przez Deutsche Bank za bezbłędne formatowanie
komunikatów płatniczych

Ze Zbiorem Zasad Etycznych Pracowników BGK można
zapoznać się na stronie internetowej

Zbiór Zasad, zwany również Kodeksem Etycznym, został wypracowany w dłuższym procesie przy zaangażowaniu Pracowników.
Pracownicy otrzymują Zbiór Zasad wraz z rozpoczęciem pracy
w Banku.

W SPOSÓB PRAWY
przez co rozumiemy dbałość o przestrzeganie prawa, regulacji
wewnętrznych, zobowiązań oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania nie tylko zgodnie z ich literą, ale także z ich
duchem.

W celu lepszego funkcjonowania Zbioru, Bank uruchomił tzw.
„gorącą linię”, dzięki której każdy Pracownik może zgłosić
nieprawidłowość lub swoje wątpliwości. Monitoring Zbioru Zasad
prowadzony jest przez Departament Zgodności.
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UCZCIWIE I RZETELNIE
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4.2 Historia BGK
Historia Banku Gospodarstwa Krajowego jest nieodłączną częścią historii i rozwoju polskiej gospodarki, sięgającą 1924 roku.
Wówczas, z inicjatywy premiera i ministra skarbu – Władysława Grabskiego, został wydany dekret Prezydenta Rzeczpospolitej
powołujący Bank do życia. Bank Gospodarstwa Krajowego powstał z fuzji trzech wywodzących się z Galicji banków publicznych:
Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.
Do głównych zadań Banku należało udzielanie pożyczek długoterminowych poprzez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych,
kolejowych i bankowych, udzielanie pożyczek samorządowych, a także kredytowanie instytucji oszczędnościowych i wykonywanie
wszelkich innych czynności bankowych. Szczególne obowiązki spoczywały na Banku wobec przedsiębiorstw państwowych
i samorządowych. Papiery, emitowane przez BGK, były gwarantowane przez Skarb Państwa.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Bank
Gospodarstwa Krajowego stał się jednym z największych
banków II Rzeczpospolitej, pełniąc rolę podstawowego uczestnika
restrukturyzacji gospodarki (Centralny Okręg Przemysłowy,
Gdynia).
Jak wskazuje w publikacji „Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zarys dziejów” Zbigniew Landau: (…) wybuch drugiej wojny
światowej zahamował ekspansję Banku. Ale gdy tylko powstały
ku temu warunki, BGK znów rozpoczął dynamiczny rozwój
i w okresie 1946-49 był drugim – obok Narodowego Banku
Polskiego – największym bankiem w kraju.3

Pierwszym Prezesem BGK został

Jan Kanty Steczkowski
wybitny fachowiec
w dziedzinie bankowości.

Z dniem 1 grudnia 2002 roku Bank Gospodarstwa
Krajowego przejął obsługę operacyjną działalności depozytowo-kredytowej, prowadzonej dotychczas przez Bank Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego S.A. (Bud-Bank S.A.). W wyniku
połączenia z Bud-Bankiem S.A. rozszerzyła się sieć placówek BGK
i powstały warunki dla lepszej obsługi Klientów indywidualnych
i instytucjonalnych. W 2002 roku Sejm przyjął ustawę o Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Jak podkreślił Prezes Tomasz Mironczuk we wstępie,
umieszczonym w publikacji „Dzieje BGK”:

11
(…) [Jan Kanty Steczkowski] praktycznie zorganizował system bankowy w Polsce po I wojnie światowej. Był idealnym
kandydatem na funkcję prezesa dużego banku, wspierającego odbudowę i rozwój gospodarki, sprawdzał się bardzo dobrze.
(…) Możemy zaliczyć Steczkowskiego do dość wąskiego grona działaczy gospodarczych, którzy w pierwszych latach
niepodległości postawili swe kwalifikacje do dyspozycji kraju i mają swój udział w jego sukcesach. Szczególne miejsce zajmować
będzie zawsze w historii Banku Gospodarstwa Krajowego, którego był współtwórcą i pierwszym prezesem.2

W 1989 roku nastąpiło reaktywowanie działalności
operacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego, który – jako
bank państwowy – pełnił głównie funkcję agenta emisji obligacji
Skarbu Państwa, emitowanych po raz pierwszy od kilkudziesięciu
lat. Działalność Banku obejmowała przygotowanie druku
obligacji, umów subagencyjnych na sprzedaż i wykup obligacji,
opracowanie zasad księgowości i sprawozdawczości, jak również
zorganizowanie sieci sprzedaży na terenie całego kraju.
W grudniu 1997 roku Bank Gospodarstwa Krajowego odzyskał
swą przedwojenną siedzibę – gmach w Alejach Jerozolimskich,
który został wzniesiony w latach 1928-31 według projektu
Rudolfa Świerczyńskiego. Był to swego rodzaju powrót do
korzeni, a jednocześnie powrót do najlepszych tradycji Banku.

86 lat istnienia Banku było nie tylko dla jego
funkcjonowania, ale i dla całej historii Polski
pełne zmian, zarówno gospodarczych, jak
i politycznych.
Pomimo nich, przez te wszystkie lata Bank
zachował swoją misję, określoną jeszcze w latach dwudziestych XX wieku. 4

„Patrząc z perspektywy przeszło stu lat

na działalność Banku,
można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że dobrze zasłużył się Polsce
i jej rozwojowi ekonomicznemu. Było to zarówno zasługą samej instytucji,

Po 1926 roku działalność BGK koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, przemysłu zbrojeniowego
oraz zarządzaniu przechodzącymi pod kontrolę państwa zakładami przemysłowymi. W tym okresie powstał tzw. koncern BGK,
zrzeszający m.in. Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczo-Hutniczych, czy Zakłady Chemiczne „Grodzisk”. Bank
administrował również funduszami celowymi rządu, m.in. Funduszem Pomocy Instytucjom Kredytowym, Państwowym Funduszem
Budowlanym, Państwowym Funduszem Kredytowym i Funduszem Pracy.

2

W. Morawski „Jan Kanty Steczkowski (1862-1929). Pierwszy Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego”, Warszawa 2006 r., str. 42

jak i wielu pokoleń pracowników,
którzy identyfikowali się z jej zadaniami.”4
3
4

Z. Landau „Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarys dziejów”, Warszawa 1993, str. 81
Z. Landau, Ibidem, str. 82
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4.3 Władze Banku
Skład Rady Nadzorczej BGK
(stan na 15.07.2010):
Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK:
• Dominik Radziwiłł
Zastępca Przewodniczącego Rady:
• Sebastian Skuza
Sekretarz Rady:
• Grażyna Grzyb
Członkowie Rady:

Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej odwołuje minister
właściwy do spraw instytucji finansowych. Członkowie Rady
Nadzorczej powinni mieć odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji, dokładnie znać swoją rolę
w ładzie korporacyjnym i umieć właściwie oceniać zagadnienia
związane z Bankiem.
Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście. Nie mogą oni zajmować się działalnością konkurencyjną,
w szczególności nie mogą być członkami Zarządu lub Rady
Nadzorczej innego banku, chyba że BGK jest akcjonariuszem
tego banku.

•

określanie na wniosek prezesa Zarządu obszarów nadzorowanych przez prezesa i pozostałych członków Zarządu, gdyż
Rada Nadzorcza powinna określić i wprowadzić w Banku
wyraźny zakres obowiązków i podział odpowiedzialności

• składanie wniosku do ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych o odwołanie prezesa Zarządu
• odwoływanie wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa,
wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu
• zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące

•

Dorota Chlebosz

•

Krzysztof Kopera

•

Bogdan Klimaszewski

•

Zbigniew Mazur

•

Mirosław Pietrewicz

• uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej

•

Piotr Radziszewski

•

Katarzyna Szarkowska

• wybieranie członków Komitetu do spraw Audytu oraz przyjmowanie regulaminu tego Komitetu

•

Radosław Stępień

• zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku

•

Agnieszka Szczepaniak

•

Halina Wesołowska

• podejmowanie decyzji o użyciu funduszu zapasowego Banku
oraz funduszu rezerwowego Banku

• delegowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące członków Rady
Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu,
z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o BGK

13

• zatwierdzanie wniosków Zarządu:

Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa
Krajowego

Do zadań Rady Nadzorczej BGK
należy w szczególności:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Bankiem we wszystkich dziedzinach jego działalności. Podstawy i zakres jej działania
określa ustawa o BGK, statut BGK, ustawa Prawo bankowe oraz
Regulamin Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa
Krajowego.

•

•

opracowywanie i udzielanie Zarządowi wytycznych dotyczących działalności Banku w związku z zaleceniami, o których
mowa w art. 12 ustawy o BGK
czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami
prawa i statutem Banku oraz wytycznymi, o których mowa
w pkt 1

- w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych
oraz obligacji
- regulaminu Zarządu
- regulaminu kontroli wewnętrznej w Banku
- regulaminu wykorzystywania funduszu ogólnego ryzyka
na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej

• zawieranie w imieniu Banku umowy o pracę z członkami
Zarządu
• uchwalanie regulaminu określającego warunki wynagradzania, a także przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą członków Zarządu, z wyjątkiem prezesa Zarządu; Rada
Nadzorcza, w zakresie wynagrodzeń, powinna zapewnić zgodność polityki i praktyki z ogólnymi zasadami korporacyjnymi,
długookresowymi celami i strategią oraz środowiskiem
kontroli
• wnioskowanie do ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa o ustalenie wysokości wynagrodzenia, przyznanie
świadczeń dodatkowych oraz nagrody rocznej prezesowi
Zarządu
• uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych osobom i podmiotom, o których
mowa w art. 79 ust. 1 i art. 79a ustawy Prawo bankowe oraz
innych zobowiązań pozabilansowych, udzielanych na zlecenie
osób i podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 tej ustawy
• uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych osobom i podmiotom, o których
mowa w art. 79 ust. 1 i art. 79a ustawy Prawo bankowe oraz
innych zobowiązań pozabilansowych, udzielanych na
zlecenie osób i podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 tej
ustawy
• wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania
sprawozdania finansowego Banku

- w przedmiocie tworzenia i likwidacji oddziałów Banku

• nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocena
jego adekwatności i skuteczności

- w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości przejmowanych za
wierzytelności Banku

• sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku
zgodności oraz ocena efektywności zarządzania tym ryzykiem.

Rada Nadzorcza Banku składa się z przewodniczącego oraz
od 8 do 12 członków, powoływanych na czteroletnią kadencję.
Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister
właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spośród osób nie
będących członkami Zarządu z zastrzeżeniem, iż w skład Rady
Nadzorczej, zgodnie z przepisami ustawy o BGK, wchodzą:

•

uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego BGK

•

zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania
finansowego Banku

•

zatwierdzanie podziału zysku i sposobu pokrycia strat

• przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

•

przyjmowanie sprawozdania z działalności BGK

• przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

•

zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku zgodnie z zasadą, iż Rada Nadzorcza powinna zatwierdzać i nadzorować strategiczne cele Banku i wartości korporacyjne,
przekazywane w ramach całego Banku

• przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu

•

określanie liczby wiceprezesów i członków Zarządu

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie inwestycji
kapitałowych, jeżeli wysokość pojedynczej inwestycji
kapitałowej lub łączna wysokość inwestycji kapitałowych
w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy
własnych, przy czym przez inwestycje kapitałowe rozumie
się inwestycje w papiery wartościowe z prawem do kapitału
oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

• przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego.

•

powoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu

- określających wysokość nagrody rocznej dla pracowników

• przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

• rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Zarząd z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej

- dotyczących założeń polityki Banku w zakresie ryzyka
braku zgodności

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw
instytucji finansowych może udzielić Radzie Nadzorczej
wiążących zaleceń w zakresie realizacji rządowych programów
oraz zadań z wykorzystaniem środków publicznych, o których
mowa w art. 4-6 ustawy o BGK, zgodnie z aktualną polityką
społeczno-gospodarczą państwa. Rada Nadzorcza uchyla
uchwały Zarządu niezgodne z przepisami prawa lub statutem
Banku oraz może uchylić uchwałę Zarządu niezgodną z wytycznymi, o których mowa w pkt 1.
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4.3 Władze Banku
Skład Rady Nadzorczej BGK
(stan na 15.07.2010):
Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK:
• Dominik Radziwiłł
Zastępca Przewodniczącego Rady:
• Sebastian Skuza
Sekretarz Rady:
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Członkowie Rady:
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w ładzie korporacyjnym i umieć właściwie oceniać zagadnienia
związane z Bankiem.
Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście. Nie mogą oni zajmować się działalnością konkurencyjną,
w szczególności nie mogą być członkami Zarządu lub Rady
Nadzorczej innego banku, chyba że BGK jest akcjonariuszem
tego banku.

•

określanie na wniosek prezesa Zarządu obszarów nadzorowanych przez prezesa i pozostałych członków Zarządu, gdyż
Rada Nadzorcza powinna określić i wprowadzić w Banku
wyraźny zakres obowiązków i podział odpowiedzialności

• składanie wniosku do ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych o odwołanie prezesa Zarządu
• odwoływanie wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa,
wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu
• zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące

•

Dorota Chlebosz

•

Krzysztof Kopera

•

Bogdan Klimaszewski

•

Zbigniew Mazur

•

Mirosław Pietrewicz

• uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej

•

Piotr Radziszewski

•

Katarzyna Szarkowska

• wybieranie członków Komitetu do spraw Audytu oraz przyjmowanie regulaminu tego Komitetu

•

Radosław Stępień

• zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku

•

Agnieszka Szczepaniak

•

Halina Wesołowska

• podejmowanie decyzji o użyciu funduszu zapasowego Banku
oraz funduszu rezerwowego Banku

• delegowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące członków Rady
Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu,
z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o BGK
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Zarząd BGK

4.4 Struktura organizacyjna Banku

Zarząd kieruje działalnością Banku. Jego Członkowie powoływani są na pięcioletnią
kadencję. Powołanie Prezesa Zarządu i pierwszego Członka Zarządu następuje za
zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

W skład struktury organizacyjnej Banku w ujęciu operacyjnym
wchodzi centrala Banku oraz oddziały. W centrali Banku mogą
funkcjonować m.in. komórki organizacyjne, prowadzące
działalność operacyjną. W Banku funkcjonuje 18 oddziałów,
zlokalizowanych w największych miastach w Polsce.

Skład Zarządu BGK
(stan na 15.07.2010)

Centrala Banku

Komitet do spraw
Audytu

Zarząd Banku
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Centrala
Banku
Gospodarstwa
Krajowego

Ryszard Słowiński
Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu

Komitet
Kredytowy
Banku

Komitet
Finansowy
Banku

Piotr Bieniek
Wiceprezes Zarządu

Na strukturę centrali Banku składają się następujące departamenty i biura:

Wykres 1. Struktura organizacyjna BGK
(stan na 31.10.2010)

Rada Nadzorcza
Banku

Tomasz Mironczuk
Prezes Zarządu

Centrala Banku
(stan na 01.09.2010)

Jerzy Kurella
Wiceprezes Zarządu

Biografie
Członków Zarządu BGK
dostępne są
na stronie internetowej
www.bgk.com.pl

Oddział
w Łodzi

Oddział
w Warszawie

Oddział
w Olsztynie

Oddział
w Białymstoku

Oddział
w Opolu

Oddział
w Gdańsku

Oddział
w Pile

Oddział
w Katowicach

Oddział
w Poznaniu

Oddział
w Kielcach

Oddział
w Rzeszowie

Oddział
w Krakowie

Oddział
w Szczecinie

Oddział
w Lublinie

Oddział
w Tarnowie

Oddział
we Wrocławiu

Oddział
w Toruniu

Oddział
w Zielonej Górze

Biuro
Budownictwa
Społecznego

Departament
Finansowania
Projektów
Inwestycyjnych

Departament
Rachunkowości

Biuro
Informacji
Zarządczej

Departament
Finansowania
Strukturalnego
i Doradztwa –
Sektor Publiczny

Departament
Ryzyka
Kredytowego

Biuro
Nadzoru
Właścicielskiego

Departament
Informatyki

Departament
Ryzyka
Finansowego

Biuro
Optymalizacji
Procesów
Kredytowych

Departament
Instrumentów
Inżynierii
Finansowej

Departament
Skarbu

Biuro
Zamówień
Publicznych

Departament
Komunikacji

Departament
Usług
Agencyjnych

Centrum
Klientów
Strategicznych

Departament
Kontrolingu

Departament
Wsparcia
Sprzedaży

Centrum
Operacji
i Rozliczeń

Departament
Kredytów
Trudnych

Departament
Wspierania
Handlu
Zagranicznego

Centrum
Poręczeń
i Gwarancji

Departament
Logistyki
i Administracji

Departament
Zarządzania
Kadrami

Departament
Audytu
Wewnętrznego

Departament
Organizacji
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Zarządzania
Produktami
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Bezpieczeństwa
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Prawny
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Zarządzania
Ryzykiem
Kredytowym

Departament
Finansowania
Infrastruktury
Transportowej

Departament
Programów
Europejskich

Departament
Zgodności
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Gabinet
Prezesa

Marcin Murawski
Wiceprezes Zarządu

Robert Sochacki
Wiceprezes Zarządu

O roli poszczególnych departamentów możesz przeczytać na stronie

www.bgk.com.pl
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Ponadto Bank jest zaangażowany w następujące podmioty:

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu w BGK

Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. (KGP)

Fundusze poręczeniowe

Udział Banku w kapitale zakładowym spółki wynosi 43,27%. Celem
KGP jest współpraca z instytucjami
mającymi wpływ na działalność
funduszy poręczeniowych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
tworzenie sprzyjających warunków
organizacyjnych i prawnych rozwoju działalności poręczycielskiej
oraz organizowanie współdziałania Wspólników na rzecz rozwoju
działalności poręczycielskiej, w szczególności standaryzacji procedur działania i dokumentacji oraz metod i narzędzi służących
ocenie ryzyka kredytowego.

BGK posiada akcje i udziały w 21 funduszach poręczeniowych.
Łączne zaangażowanie Banku z tego tytułu wynosi na dzień
31 grudnia 2009 roku 44 872,53 tys. PLN i zakwalifikowane jest
jako zaangażowanie w podmioty stowarzyszone i mniejszościowe.
Udział BGK nie przekracza w żadnym funduszu 50% w kapitale
zakładowym. Podstawowym celem funduszy poręczeniowych jest
udzielanie poręczeń kredytowych małym i średnim podmiotom,
które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby korzystać
z kredytów bankowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podejściem do zarządzania organizacją, które pozwala jej wnieść wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa. Oznacza również świadome zarządzanie wpływem generowanym przez firmę.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK)

PKO BP S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest
jedynym akcjonariuszem KFK,
którego podstawową działalnością
jest udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym,
inwestującym w przedsiębiorców
mających siedzibę na terenie Polski,
w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub
prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada akcje PKO BP S.A., stanowiące
10,2482% kapitału zakładowego
i głosów na walnym zgromadzeniu
PKO BP S.A. W dniu 12 kwietnia
2010 roku pomiędzy BGK i Skarbem Państwa zostało zawarte
Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania
uprawnień właścicielskich (współkontroli) w PKO BP S.A.
Zaangażowanie w akcje PKO BP S.A. jest wykazywane w księgach
Banku jako inwestycja w podmiot stowarzyszony, nieobjęty
konsolidacją.

BGK Nieruchomości S.A.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Likwidacja BGK NIERUCHOMOŚCI S.A. w likwidacji zakończyła
się w dniu 28 września 2010 roku. Bank, jako jedyny akcjonariusz,
otrzymał od Spółki środki pieniężne pozostałe po likwidacji
w kwocie 9,4 mln PLN.

BGK jest jedynym fundatorem
Fundacji, która w imieniu Banku
prowadzi działania z zakresu zaangażowania społecznego. Fundacja
angażuje się głównie w realizację
projektów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży z małych miejscowości
oraz popularyzację wolontariatu pracowniczego w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji.

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w charakter Banku Gospodarstwa Krajowego, który swoją działalnością wnosi znaczący wkład
w rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy kraju. W BGK cele ekonomiczne stawiane są na równi z celami rozwojowymi
finansowanych programów.
W 2009 roku została opracowana Polityka Odpowiedzialności Społecznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest ona
krokiem ku strategicznemu podejściu do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, czego wyrazem jest poniższy raport.
W 2009 roku, w ramach Departamentu Komunikacji, utworzono w Banku Zespół Komunikacji Wewnętrznej i CSR, odpowiadający za realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Społeczna odpowiedzialność
jest wpisana w charakter
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z opracowaną polityką w 2009 roku Bank skupił się na trzech obszarach
społecznej odpowiedzialności:
1. Dbałość o zdrowie i rozwój pracowników oraz pozytywne relacje w miejscu pracy
BGK zabezpiecza swoim pracownikom dobre warunki pracy: dba o ich zdrowie, zapewniając odpowiednią opiekę lekarską i prowadząc
zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne. Bank podejmuje również działania służące podnoszeniu kompetencji kadr i stara się
budować pozytywne relacje w miejscu pracy.

2. Zaangażowanie społeczne
Bank, mając na uwadze rozwój społeczności lokalnych i potrzebę włączenia się w rozwiązywanie problemów społecznych, powołał
Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego, która w imieniu BGK prowadzi działalność społeczną.

3. Ochrona środowiska naturalnego
Bank prowadzi programy wewnętrzne, zmierzające do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, przy jednoczesnym zwiększaniu
ilości odpadów przekazywanych do segregacji.
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Wpływ BGK można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich
jest wpływ bezpośredni Banku, wynikający z jego odpowiedzialności jako pracodawcy, właściciela budynków, partnera społeczności lokalnych, czy użytkownika zasobów, takich jak energia,
woda itp. Ta kategoria została ujęta w Polityce Odpowiedzialności Społecznej Banku Gospodarstwa Krajowego.
Druga kategoria dotyczy szerszego wpływu BGK na otoczenie
społeczno-gospodarcze, wynikającego z realizowanych zadań.
Bank, poprzez zarządzanie funduszami i wdrażanie programów,
przyczynia się do realizacji cennych projektów społecznych,
skierowanych często do najuboższych osób, rozwijających tak
potrzebną infrastrukturę kraju, poprawiających warunki mieszkaniowe czy wspierające rozwój przedsiębiorczości. Ten pośredni
wpływ, generowany poprzez działalność bankową, jest szczegółowo monitorowany i rozliczany. Został on również ujęty
w poniższym raporcie, który dzięki temu prezentuje w sposób
kompleksowy działalność Banku.

19

Rząd,
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Instytucje
kontrolne
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samorząd, jednostki
budżetu centralnego,
przedsiębiorstwa

Fundacja
im.
J.K. Steczkowskiego

Instytucje
rządowe

Ministerstwo
Skarbu

Dostawcy

Społeczna odpowiedzialność biznesu
„Społeczna odpowiedzialność biznesu” to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa, prowadząc
działalność biznesową, dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną, kwestie ochrony środowiska
oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. „Społeczna odpowiedzialność” zakłada wykraczającą poza
obowiązki wynikające z prawa dbałość o: zasady etyczne, budowanie pozytywnych relacji
z pracownikami, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
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5.1 Zaangażowanie Interesariuszy
Odpowiedzialność organizacji przejawia się w codziennych
relacjach z jej Interesariuszami, czyli podmiotami, na które Bank
wpływa swoją działalnością i tymi, które wpływają na Bank.
W wyniku analizy przeprowadzonej przez Bank w 2009 roku
powstała szczegółowa mapa Interesariuszy BGK. W sumie
pojawiło się na niej 17 kategorii Interesariuszy. W analizę
zaangażowani byli Pracownicy Banku, dla których podstawą
odniesienia w identyfikacji Interesariuszy była działalność
operacyjna BGK.
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Wśród Interesariuszy Banku należy wymienić organizacje, których BGK jest członkiem. Uczestnictwo w nich jest
jednym ze sposobów aktywnej działalności Banku w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizacje gospodarcze

Zrzeszenia i inne podmioty, których Bank
Gospodarstwa Krajowego jest członkiem:

Organizacje sektora bankowego
•

Bankowy Arbitraż Konsumencki

•

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych

•

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń
Wzajemnych

•

Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych

•

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

•

Komisja Etyki Bankowej

•

Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków

•

Komitet koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych
w Bankowości Polskiej
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•

Polski Komitet Użytkowników SWIFT

•

Rada Bankowości Elektronicznej

•

Rada Wydawców Kart Bankowych

•

Związek Banków Polskich

5.2 Komunikacja z Interesariuszami
Za komunikację z Interesariuszami Banku Gospodarstwa
Krajowego odpowiada Departament Komunikacji, który składa
się z dwóch zespołów: Komunikacji Wewnętrznej i CSR oraz
Komunikacji Zewnętrznej i Marketingu.

•

Fundacja Centrum PPP

•

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości

•

Komitet Rachunkowości i Podatków

•

Międzynarodowe Stowarzyszenie Audytorów Systemów
Informatycznych

•

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

•

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

•

Pracodawcy Rzeczpospolitej (dawniej Konfederacja
Pracodawców Polskich)

•

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

•

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

•

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

•

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

Komunikacja z Interesariuszami zewnętrznymi

•

Opolska Izba Gospodarcza

•

Pilska Izba Gospodarcza

•

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby
Handlowej

•

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Podstawowym źródłem wiedzy o BGK dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych jest strona internetowa www.bgk.com.pl.
Znajdują się na niej zarówno informacje o władzach i strukturze
Banku, jego misji, jak i o produktach oraz oferowanych usługach.
Strona internetowa BGK jest jedną z najbardziej rozwiniętych
i bogatych w zasoby stron wśród polskich banków.

•

Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska

•

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

•

Północna Izba Gospodarcza

•

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

•

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

•

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

•

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

•

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

•

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie
Wielkopolskim
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego jest członkiem
Forum Darczyńców.

Komunikacja z Pracownikami
Głównym narzędziem komunikacji wewnętrznej w Banku jest
intranet. Ta wewnętrzna sieć komputerowa umożliwia
informowanie Pracowników o bieżących wydarzeniach z życia
organizacji. Intranet, wzbogacony o „Kurier BGK”, to również
forum wymiany poglądów Pracowników.
W BGK funkcjonuje także tzw. „okienko” – informacja
pojawiająca się każdego dnia, gdy tylko Pracownik zaloguje się do
systemu na swoim komputerze. Ponadto, w odstępie dwutygodniowym, Pracownicy otrzymują elektroniczną wersję „Kuriera
BGK” – newslettera podsumowującego najważniejsze wydarzenia
z życia Banku minionych 14 dni.

Skuteczna komunikacja, oparta na zaufaniu i otwartości, ściśle połączona z zarządzaniem, stanowi o sukcesie firmy. Zarządzanie organizacją sprowadza się do
wypracowania takiej strategii komunikacji, która
umożliwia maksymalnie efektywne korzystanie z kapitału ludzkiego – wiedzy, doświadczenia i umiejętności
zatrudnionych pracowników.
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Opracowując plan komunikacji skupiamy się zarówno
na zamierzonych działaniach, jak i na osobach, które
mają podjąć się ich realizacji. Jedynie zharmonizowany
zespół, utożsamiający się z pracodawcą, może
przyczynić się do budowania marki i wypracowania
silnej pozycji firmy na rynku.
To pracownicy są jej największą wartością.

Bank aktywnie uczestniczy w licznych seminariach i targach.
Ponadto organizuje konferencje prasowe, na które zaprasza regionalnych i ogólnopolskich dziennikarzy. Redaguje materiały, które
cyklicznie otrzymują redakcje radiowe, prasowe i telewizyjne.
Informacje o produktach Banku zawarte są na ulotkach i plakatach, dystrybuowanych wśród Klientów i Partnerów. Na stronie
internetowej, w zakładce „O Banku”, dostępny jest także film
korporacyjny – najnowszy element promocji BGK.
W 2008 roku Bank przyjął Rekomendację dotyczącą przekazu
reklamowego BGK, co było spowodowane dbałością o przekaz
reklamowy BGK tak, by nie zwierał żadnych treści lub obrazów,
które pośrednio i bezpośrednio, przez pominięcie lub dwuznaczność i przesadę mogłyby Klienta wprowadzić w błąd lub
stworzyć możliwość wprowadzenia w błąd.

Aneta Stelmaszczyk
Dyrektor Departamentu Komunikacji BGK

Ponadto, komunikację Banku reguluje dokument Polityka
Informacyjna, który określa zasady i narzędzia komunikacji,
w tym komunikacji z rynkiem (Klientami, Partnerami biznesowymi). Polityka sponsoringowa Banku również definiuje zasady
komunikacji, z tym że w węższym obszarze sponsoringu.

Wśród Interesariuszy Banku należy wymienić organizacje, których BGK jest członkiem. Uczestnictwo w nich jest
jednym ze sposobów aktywnej działalności Banku w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizacje gospodarcze

Zrzeszenia i inne podmioty, których Bank
Gospodarstwa Krajowego jest członkiem:

Organizacje sektora bankowego
•

Bankowy Arbitraż Konsumencki

•

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych

•

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń
Wzajemnych

•

Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych

•

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

•

Komisja Etyki Bankowej

•

Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków

•

Komitet koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych
w Bankowości Polskiej
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•
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Rada Wydawców Kart Bankowych

•

Związek Banków Polskich
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Podstawowym źródłem wiedzy o BGK dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych jest strona internetowa www.bgk.com.pl.
Znajdują się na niej zarówno informacje o władzach i strukturze
Banku, jego misji, jak i o produktach oraz oferowanych usługach.
Strona internetowa BGK jest jedną z najbardziej rozwiniętych
i bogatych w zasoby stron wśród polskich banków.
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organizacji. Intranet, wzbogacony o „Kurier BGK”, to również
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W BGK funkcjonuje także tzw. „okienko” – informacja
pojawiająca się każdego dnia, gdy tylko Pracownik zaloguje się do
systemu na swoim komputerze. Ponadto, w odstępie dwutygodniowym, Pracownicy otrzymują elektroniczną wersję „Kuriera
BGK” – newslettera podsumowującego najważniejsze wydarzenia
z życia Banku minionych 14 dni.

Skuteczna komunikacja, oparta na zaufaniu i otwartości, ściśle połączona z zarządzaniem, stanowi o sukcesie firmy. Zarządzanie organizacją sprowadza się do
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6. Stabilny pracodawca
6.1 Polityka zatrudnienia

Informacja o Banku,

Bank Gospodarstwa Krajowego łączy tradycję poszanowania wartości i ludzi z nowoczesnymi systemami i narzędziami
podnoszącymi pozycję BGK na rynku. Spuścizną długiej tradycji
Banku Gospodarstwa Krajowego jest etos pracy, ludzi, którzy
identyfikują się z misją i celami Banku. Dlatego też podstawowym
kryterium rekrutacji w Banku jest zgodność kompetencji
kandydata z kompetencjami zapewniającymi realizację zadań na
danym stanowisku pracy.

jego roli i historii, jest rozpowszechniana

również poprzez wydawnictwa

na temat BGK.
Zbigniew Landau jest autorem dwóch publikacji:
Bank Gospodarstwa Krajowego (1998), wydanej nakładem Szkoły Głównej Handlowej oraz

Komunikowanie odpowiedzialności społecznej BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarys dziejów (1993).

Elementem polityki komunikowania o działalności Banku, zarówno w aspekcie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, jest
informowanie o odpowiedzialności społecznej BGK.

Na rynku wydawniczym pojawiły się publikacje na temat Jana Kantego Steczkowskiego – pierwszego prezesa BGK. Wojciech
Morawski jest autorem tekstu Jan Kanty Steczkowski (1862-1929). Pierwszy Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, opublikowanego w Warszawie w 2006 roku. Z kolei Andrzej Żor napisał powieść pt. „Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty
Steczkowski 1862-1929”, wydaną w Toruniu w 2009 roku. Najnowsza pozycja ukazała się w 2010 roku. Są to Dzieje BGK autorstwa
Bronisława Hynowskiego, opisujące historię gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Tabela 2. Lista wybranych wydarzeń, w których uczestniczy BGK (rok 2009)

Wydarzenie

Opis

Gazele Biznesu

Od 2000 roku BGK jest partnerem „Gazel Biznesu” – rankingu
najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm,
prowadzonego przez „Puls Biznesu”

Europejska Gmina, Europejskie Miasto

Europejski Kongres Gospodarczy
Kongres Regionów

Kongres Gmin Wiejskich

Shell Eko Maraton

BGK jest partnerem merytorycznym Rankingu Samorządów,
organizowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz rankingu Dziennika
Gazety Prawnej pod hasłem „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”

BGK jest partnerem obu wydarzeń, organizowanych przez
Wydawnictwo Axel Springer

BGK od kilku lat aktywnie uczestniczy w Kongresie poprzez
wystąpienia merytoryczne i prezentację stoiska

BGK jest partnerem strategicznym Studenckiego Koła Aerodynamiki
Pojazdów przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej – uczestników Shell Eko Maraton

W kontekście komunikacji wewnętrznej cele informowania o stosowaniu zasad odpowiedzialności to:
•

stworzenie skutecznego sposobu komunikowania się kierownictwa BGK z Pracownikami

•

identyfikacja potrzeb Pracowników, poznanie ich opinii

•

sprawny przepływ informacji pomiędzy departamentami
i oddziałami Banku

•

kształtowanie wizerunku Banku wśród jego Pracowników

•

przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym

•

aktywizacja Pracowników, tworzenie ducha współpracy

•

budowanie kultury korporacyjnej

•

budowanie poczucia zaufania i lojalności wobec firmy

•

integracja Pracowników, budowanie poczucia wspólnoty.

W kontekście komunikacji zewnętrznej cele informowania o stosowaniu zasad odpowiedzialności to:
•

budowa pozytywnego wizerunku BGK w środowiskach
opiniotwórczych, jak i wśród obecnych i potencjalnych
Klientów Banku

•

wpisanie BGK do grona instytucji angażujących się
w działania społeczne oraz stosujących zasady społecznej
odpowiedzialności

•

budowanie pozytywnych relacji z Interesariuszami (w tym
z Klientami i Partnerami Banku).

Informacja o prowadzonej rekrutacji w BGK jest publikowana na
stronach internetowych Banku, a w samym procesie uczestniczy
Departament Kadr i jednostka, dla której rekrutacja jest prowadzona. Zasady rekrutacji określa dokument „Zasady postępowania Banku Gospodarstwa Krajowego przy zatrudnianiu
Pracowników, zmianach warunków umów o pracę i rozwiązywaniu umów o pracę”. Zasady te określają czynności wykonywane
w Banku od momentu złożenia wniosku o zatrudnienie do chwili
zawarcia umowy o pracę, w zakresie zmian warunków umów
o pracę oraz w kwestiach rozwiązania umowy o pracę.
Regulamin Pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego
określa zagadnienia związane z miejscem pracy, jak obowiązki
BGK i Pracownika, czas pracy, urlopy, uprawnienia Pracowników
związanych rodzicielstwem oraz dotyczące organizacji pracy,
ładu i porządku w Banku. Pracowników obowiązują również
zasady postępowania, zawarte w Zbiorze Zasad Etycznych
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank
opracował także Zasady postępowania w przypadku
podejrzenia stosowania mobbingu w pracy.
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Program zatrudniania osób niepełnosprawnych
W styczniu 2008 roku Bank przyjął Program Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Dotyczy on osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z późn. zm.). Program przedstawia kierunki działań Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zapewnienia pełnej integracji
i wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych Pracowników. Reguluje on kwestie rekrutacji, zatrudnienia i rozwoju.

Program jest dostępny na stronie internetowej www.bgk.com.pl.
W 2009 r. zatrudnienie w Banku znalazło 10 osób niepełnosprawnych.

6.3 Praktyki i staże
Bank organizuje praktyki i staże dla studentów w oddziałach na
terenie całej Polski lub w Centrali Banku w Warszawie. Praktyki
zazwyczaj trwają od jednego do trzech miesięcy, zaś staże od pół
roku do roku. W 2009 r. praktyki w Banku odbyło 40 osób.
BGK jest także jednym z fundatorów staży w ramach konkursu
„Grasz o staż”. Dotychczas wiedzę o BGK zdobyło w ten sposób
10 laureatów.
W ramach praktyk Bank Gospodarstwa Krajowego
oferuje:
•

6.2 Polityka wynagradzania
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Osoby zatrudnione w Banku otrzymują podstawowe wynagrodzenie w oparciu o zapisy umów o pracę. Podstawą do podwyższenia wynagrodzenia Pracownika jest pozytywna ocena wyników
jego pracy. Podwyższanie wynagrodzeń Pracowników odbywa się
w terminach określonych przez Zarząd. Zarząd BGK określa
wielkość środków, jakie mogą być przeznaczone na podwyżki,
uwzględniając wyniki ekonomiczno-finansowe Banku.
Zasady premiowania są ustalone w Regulaminie Wynagradzania Pracowników BGK, według którego:
1. Pracownik może otrzymać nagrodę z funduszu nagród oraz
premię uznaniową.
2. Pracownikowi przysługują także:
• nagroda z zysku do podziału wg zasad określonych w Regulaminie tworzenia i podziału nagród z zysku,
stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników BGK;
• odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
BGK zabezpiecza swoim Pracownikom dobre warunki pracy
i oferuje im szereg świadczeń pozapłacowych.
Dbając o zdrowie pracowników BGK zapewnia im odpowiednią opiekę lekarską, prowadzi zdrowotne akcje
profilaktyczne i edukacyjne. Troszczy się również o stworzenie przyjaznych warunków pracy z poszanowaniem wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bank organizuje akcje krwiodawstwa oraz badania profilaktyczne
(waga, wskaźnik BMI, glukoza, ciśnienie tętnicze), przeprowadzane w trakcie godzin pracy w budynku Centrali BGK. Prowadzi
różnorodne działania z okazji Światowego Dnia Zdrowia czy Dnia
bez Tytoniu.

Lista świadczeń pozapłacowych dla Pracowników BGK:
opieka medyczna
• dostępna na życzenie Pracownika
• finansowana przez Bank (w zakresie świadczeń dla Pracownika) – konieczne jest złożenie oświadczenia, stanowiącego
załącznik do informacji
• finansowana przez Pracownika w zakresie świadczeń dla
członków rodziny
grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie
• dobrowolne ubezpieczenie na wypadek śmierci wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi
• składka finansowana przez Pracownika
Pracowniczy Program Emerytalny
• PPE w formie ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
• prawo przystąpienia do PPE Pracownik uzyskuje po 12 miesiącach pracy w Banku
• przystąpienie jest dobrowolne i wymaga złożenia deklaracji
przystąpienia
• składka podstawowa (7% wynagrodzenia) finansowana
przez pracodawcę
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• możliwość uzyskania większości świadczeń zależna jest od
złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej (złożenie
oświadczenia i korzystanie ze środków Funduszu nie jest
obowiązkowe) oraz o wartości dochodu w gospodarstwie
domowym Pracownika.

wsparcie mentora – opiekuna merytorycznego, który wprowadza praktykanta do działań Banku, w tym nowoczesnych
systemów bankowych

•

możliwość realizowania zadań z różnych obszarów tematycznych

•

udział w szkoleniach, organizowanych dla Pracowników
Banku, dzięki którym praktykant ma możliwość rozwoju
swoich kompetencji

•

wsparcie ze strony Departamentu Zarządzania Kadrami
w planowaniu kariery zawodowej

•

udział w konkursie na realizację samodzielnego projektu
z wybranego zakresu tematycznego, w którym nagrodą jest
szkolenie.

Praktyki przynoszą korzyści obu stronom. Uczestnik
Programu Praktyk w BGK zdobywa wiedzę o bankowości w jednym z najstarszych polskich banków.
Jednocześnie, dzięki swojej wiedzy wyniesionej ze
studiów i pomysłom, bierze aktywny udział w rozwoju
naszej organizacji i realizacji różnorodnych projektów.

Małgorzata Korsakowska-Słowik
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami

Program praktyk letnich w Banku umożliwia zdobycie
praktycznego doświadczenia, co jest szczególnie cenne
dla studentów, którzy w trakcie nauki zdobywają
jedynie wiedzę teoretyczną.
Podczas moich praktyk miałem możliwość poznania od
strony praktycznej interesujących mnie zagadnień,
które związane są z tematem mojej pracy magisterskiej.
Nabywaniu doświadczeń sprzyjała przyjazna atmosfera, panująca w Departamencie. Praktyki w BGK to
nie tylko mocny punkt mojego CV, ale realna szansa
zatrudnienia.

Grzegorz Włodarczyk
Praktykant w Departamencie Prawnym
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Program zatrudniania osób niepełnosprawnych
W styczniu 2008 roku Bank przyjął Program Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Dotyczy on osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z późn. zm.). Program przedstawia kierunki działań Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zapewnienia pełnej integracji
i wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych Pracowników. Reguluje on kwestie rekrutacji, zatrudnienia i rozwoju.

Program jest dostępny na stronie internetowej www.bgk.com.pl.
W 2009 r. zatrudnienie w Banku znalazło 10 osób niepełnosprawnych.

6.3 Praktyki i staże
Bank organizuje praktyki i staże dla studentów w oddziałach na
terenie całej Polski lub w Centrali Banku w Warszawie. Praktyki
zazwyczaj trwają od jednego do trzech miesięcy, zaś staże od pół
roku do roku. W 2009 r. praktyki w Banku odbyło 40 osób.
BGK jest także jednym z fundatorów staży w ramach konkursu
„Grasz o staż”. Dotychczas wiedzę o BGK zdobyło w ten sposób
10 laureatów.
W ramach praktyk Bank Gospodarstwa Krajowego
oferuje:
•

6.2 Polityka wynagradzania
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oświadczenia i korzystanie ze środków Funduszu nie jest
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z wybranego zakresu tematycznego, w którym nagrodą jest
szkolenie.

Praktyki przynoszą korzyści obu stronom. Uczestnik
Programu Praktyk w BGK zdobywa wiedzę o bankowości w jednym z najstarszych polskich banków.
Jednocześnie, dzięki swojej wiedzy wyniesionej ze
studiów i pomysłom, bierze aktywny udział w rozwoju
naszej organizacji i realizacji różnorodnych projektów.

Małgorzata Korsakowska-Słowik
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami

Program praktyk letnich w Banku umożliwia zdobycie
praktycznego doświadczenia, co jest szczególnie cenne
dla studentów, którzy w trakcie nauki zdobywają
jedynie wiedzę teoretyczną.
Podczas moich praktyk miałem możliwość poznania od
strony praktycznej interesujących mnie zagadnień,
które związane są z tematem mojej pracy magisterskiej.
Nabywaniu doświadczeń sprzyjała przyjazna atmosfera, panująca w Departamencie. Praktyki w BGK to
nie tylko mocny punkt mojego CV, ale realna szansa
zatrudnienia.

Grzegorz Włodarczyk
Praktykant w Departamencie Prawnym

26

6.4 Struktura zatrudnienia
Pracownicy są mocną stroną Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiadamy dojrzały zespół o wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Większość naszych Pracowników przekroczyło 30 rok życia.

W 2009 roku BGK zatrudniał 1

364 osoby

na podstawie umowy o pracę, co stanowi 5,2% wzrost liczby osób zatrudnionych w stosunku do 2008 roku. Większość
Pracowników związana jest ze stolicą. W 2009 roku ponad połowa osób zatrudniona była w Centrali BGK
w Warszawie (779). Natomiast spośród

585 osób pracujących w oddziałach Banku
147 osoby przypadały na oddziały warszawskie.

Wśród Pracowników dominują kobiety: na 1 364 pracowników przypadają 892 kobiety. Stosunek liczby kobiet do mężczyzn
w przedziałach wiekowych jest zbliżony – kobiet jest około dwa razy więcej niż mężczyzn. Wyjątek stanowi najmłodsza grupa
wiekowa do 30 roku życia, gdzie liczba kobiet jest większa o 1/3.
Kobiety zajmują również prawie połowę stanowisk w kadrze zarządzającej i kierowniczej (46%). W Zarządzie, liczącym 6 osób,
są sami mężczyźni, natomiast w Radzie Nadzorczej, liczącej 13 osób, jest 5 kobiet.

Tabela 3. Struktura zatrudnienia w Banku Gospodarstwa Krajowego
(stan na 31.12.2009)
Wykres 3.
Liczba zatrudnionych w Banku
Gospodarstwa Krajowego
w podziale na oddziały
(stan na 31.12.2009)
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Kadry

O/Piła
27

Suma

Osoby w wieku do 30 lat

92

67

159

Osoby w wieku 30-50 lat

562

302

864

Osoby powyżej 50. roku życia

238

103

341

Kadra zarządzająca i kierownicza

124

146

270

Eksperci

185

113

298

Specjaliści

393

148

541

Pozostali Pracownicy

190

65

255

892

472

1 364

Procentowy udział kobiet i mężczyzn
w całkowitej liczbie osób zatrudnionych
w kadrze zarządzającej i kierowniczej

46%

54%

100%

Procentowy udział kobiet w kadrze
zarządzającej i kierowniczej w stosunku
do liczby zatrudnionych kobiet oraz
procentowy udział mężczyzn w kadrze
zarządzającej i kierowniczej w stosunku
do liczby zatrudnionych mężczyzn

14%

31%

bd.

Grupy pracownicze

O/Białystok
24

O/Toruń
35

Centrala-Warszawa
I O/Warszawa
86
II O/Warszawa
23
III O/Warszawa
38

O/Poznań
28
O/Zielona Góra
14

O/Lublin
15

O/Wrocław
56

O/Kielce
15

O/Opole
16
O/Katowice
33

liczba osób zatrudnionych
w oddziałach

O/Kraków
28

1 364
liczba osób zatrudnionych
w Banku

28

Płeć
Całkowita liczba Pracowników

O/Łódź
16

585

Mężczyźni

Przedział wiekowy
O/Gdynia
17
O/Gdańsk
37
O/Olsztyn
15

O/Szczecin
23

Kobiety

O/Tarnów
O/Rzeszów
14
25

W ciągu 2009 roku w BGK zatrudniono 220 nowych osób, natomiast rozwiązano umowę ze 149 osobami. Na rotację wpływ
miała reorganizacja Banku, przeprowadzona z dniem 1 września 2009 r. Największą fluktuację kadr odnotowano w Centrali
Banku, gdzie rozwiązano umowę o pracę z 99 osobami. W poszczególnych oddziałach zanotowano niewielką rotację.
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0

Przedział wiekowy
Osoby w wieku do 30 lat
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5
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Osoby powyżej 50. roku życia
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37

1
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0

1

0

1

0
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specjaliści

0

4

1
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do 30 lat
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30
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18
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Pozostali pracownicy
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149
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1

1

suma całkowita

od 30 do 50 lat

1

1

1

1

suma
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Kadra zarządzająca i kierownicza

od 30 do 50 lat

do 30 lat
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0

1

0

1

powyżej 50 lat
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1

0

1

0
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1

1

O/Gdynia
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suma
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1

1

suma całkowita
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O/Piła
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Góra

1

1

1
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suma
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1
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0

1
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0

1
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0

2
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0

4

0

4
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od 30 do 50 lat

kadra zarządzająca
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0

1
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1

0

suma całkowita

1

1

1

1

suma
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od 30 do 50 lat
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1

0

1

0
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1
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1

3

1
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Kobiety

Mężczyźni

Suma

1

suma
0

Przedział wiekowy
Osoby w wieku do 30 lat

11

5

16

Osoby w wieku 30-50 lat

55

41

96

Osoby powyżej 50. roku życia

20

17

37

1

0 pozostali pracownicy

0

1

0

1

0

2 pozostali pracownicy

kadra zarządzająca
i kierownicza
specjaliści

0

4

1

5 suma całkowita

do 30 lat

14

19

33

Eksperci

16

14

30

Specjaliści

28

18

46

Pozostali pracownicy

28

12

40

W sumie
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63
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specjaliści

1

1

suma całkowita

od 30 do 50 lat

1

1

1

1

suma
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0

1

0

1

powyżej 50 lat

pozostali pracownicy
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0

1

0
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1

1
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suma
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1

1
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suma
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1
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0

1
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1

pozostali pracownicy

0

2
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4
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4
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1
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1

0

1

0

specjaliści

2

1

2

1

3

1
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specjaliści
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suma
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II O/Warszawa
III O/Warszawa
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6

3

2
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O/Łódź
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2
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kadra zarządzająca
i kierownicza
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1

1

1
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1
suma

powyżej 50 lat

suma całkowita

od 30 do 50 lat
2
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6.7 Budowanie pozytywnych relacji
w miejscu pracy

6.5 Rozwój Pracowników
Dla Banku Gospodarstwa Krajowego ważne są kompetencje Pracowników. Brane są one pod uwagę przy rekrutacji i następnie
rozwijane podczas pracy w BGK. Bank oferuje szereg możliwości szkoleń i wspiera inicjatywy edukacyjne Pracowników, takie jak
podejmowanie kolejnych studiów. Biorąc pod uwagę same szkolenia, w 2009 roku średnio na jednego Pracownika w Banku
przypadało 2,3 szkolenia. Przeciętne szkolenie trwało 8 h, co daje 18,4 h szkoleniowych na Pracownika. Bank dotąd nie prowadził
dokładnej ewidencji godzinowej szkoleń. Niektóre szkolenia mogły trwać ponad 8 h, toteż liczba podanych powyżej godzin
szkoleniowych na pracownika ma charakter szacunkowy i może być zaniżona w stosunku do liczby faktycznej. Bank zamierza
w przyszłości prowadzić precyzyjny system ewidencji godzin szkoleniowych.

BGK aspiruje do miana dobrego pracodawcy i instytucji,
w której panują pozytywne relacje między Pracownikami. W tym celu podejmuje działania służące integracji
pracowników (piknik integracyjny, spotkania pracownicze).
Motywuje ich do powoływania bractw i drużyn sportowych,
udziału w turniejach i biegach oraz daje możliwość podejmowania
aktywności związanej z zainteresowaniami i pasjami Pracowników, a także angażowania się w działania społeczne.

Tabela 5. Szkolenia i edukacja Pracowników BGK w 2009 roku

Forma rozwoju Pracownika

Centrala

Oddziały

Suma

Szkolenia
Szkolenia otwarte

288

97

385

Szkolenia zamknięte

932

544

1 476

Szkolenia centralne

585

584

1 169

71

69

140

1 876

1 294

3 170

Szkolenia finansowane z grantów EBI
w sumie

33

Studia
Studia wyższe

11

11

22

Studia podyplomowe

17

6

23

Studia MBA

2

0

2

Studia doktoranckie

1

0

1

Aplikacja radcowska

2

0

2

33

17

1 909

1 313

w sumie
Razem

3 220

6.6 Reprezentacja Pracowników
Pracownicy Banku reprezentowani są przez liczne organizacje Pracowników, takie jak:

Związek zawodowy, który reprezentuję, jest organizacją małą,
niezrzeszoną w żadnej z działających w kraju central
związkowych. Z założenia NZZP BGK miał być organizacją,
której cele, poza ustawowymi zapisami o roli związków zawodowych, skoncentrowane były na aktywnym uczestnictwie
w szeroko rozumianej sferze „merytorycznej” instytucji. Stąd
zainteresowania NZZP takimi tematami, jak strategia BGK,
nowoczesne, upodmiotowiające pracowników techniki zarządzania czy dostęp do merytorycznych szkoleń.

Z punktu widzenia NZZP BGK współpraca z Pracodawcą układa
się bez problemów. Kwestie dyskusyjne rozwiązywane są na
drodze dialogu i poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań,
w ramach istniejących regulacji prawnych. Z punktu widzenia
NZZP BGK najważniejszą kwestią dialogu społecznego jest
znalezienie równowagi pomiędzy interesem BGK, a interesami
jego pracowników. Działania NZZP BGK nie mają charakteru
działań rewindykacyjnych, a w formułowanych opiniach
Związek stara się uwzględniać interesy Pracowników i Banku.


Rada Pracowników BGK

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego (NZZP BGK)

Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy"

przy Banku Gospodarstwa Krajowego
Organizacje pracownicze zapewniają pracownikom współudział w rozwoju Banku. Poprzez organizacje pracownicy przedkładają
swoje wnioski i uwagi władzom BGK. Jest to jeden z powodów, dla których w Banku nie ma zbiorowego układu.
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Drugą sferą funkcjonowania Związku jest uczestnictwo
w procesie dialogu społecznego pomiędzy Pracodawcą
a związkami zawodowymi. Polega to na opiniowaniu różnych
projektów rozwiązań, dotyczących regulaminu pracy czy
wynagradzania. Związek uczestniczy również w decyzjach
dotyczących form dystrybucji Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. NZZP BGK reprezentuje interesy swoich
członków oraz tych pracowników, którzy nie będąc członkami
NZZP BGK zwracają się o pomoc czy ochronę swoich praw
pracowniczych.

Członkiem NZZP BGK może zostać każdy pracownik BGK.
Jedynym warunkiem jest akceptacja członkowstwa przez dwóch
członków NZZP BGK. Program Związku oraz deklaracje
członkowskie znajdują się na dostępnej dla wszystkich
pracowników intranetowej witrynie BGK.

Mateusz Wierzbicki
Prezes Zarządu
Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników BGK

W BGK działają bractwa biegowe, motocyklowe, narciarskie, piłkarskie (piłka nożna), siatkarskie i żeglarskie.
Pracownicy BGK mogą podzielić się swoją pasją – fotografią. Bank cyklicznie organizuje konkurs na najciekawsze
wakacyjne zdjęcie. Autora najlepszej fotografii wybierają
Pracownicy Banku, głosując za pomocą intranetowej ankiety.
Dodatkowo mają możliwość udziału w wewnętrznych konkursach
i turniejach, organizowanych w ramach działających w BGK
bractw sportowych.
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Dla Banku Gospodarstwa Krajowego ważne są kompetencje Pracowników. Brane są one pod uwagę przy rekrutacji i następnie
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przypadało 2,3 szkolenia. Przeciętne szkolenie trwało 8 h, co daje 18,4 h szkoleniowych na Pracownika. Bank dotąd nie prowadził
dokładnej ewidencji godzinowej szkoleń. Niektóre szkolenia mogły trwać ponad 8 h, toteż liczba podanych powyżej godzin
szkoleniowych na pracownika ma charakter szacunkowy i może być zaniżona w stosunku do liczby faktycznej. Bank zamierza
w przyszłości prowadzić precyzyjny system ewidencji godzin szkoleniowych.

BGK aspiruje do miana dobrego pracodawcy i instytucji,
w której panują pozytywne relacje między Pracownikami. W tym celu podejmuje działania służące integracji
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Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego (NZZP BGK)

Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy"

przy Banku Gospodarstwa Krajowego
Organizacje pracownicze zapewniają pracownikom współudział w rozwoju Banku. Poprzez organizacje pracownicy przedkładają
swoje wnioski i uwagi władzom BGK. Jest to jeden z powodów, dla których w Banku nie ma zbiorowego układu.

34

Drugą sferą funkcjonowania Związku jest uczestnictwo
w procesie dialogu społecznego pomiędzy Pracodawcą
a związkami zawodowymi. Polega to na opiniowaniu różnych
projektów rozwiązań, dotyczących regulaminu pracy czy
wynagradzania. Związek uczestniczy również w decyzjach
dotyczących form dystrybucji Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. NZZP BGK reprezentuje interesy swoich
członków oraz tych pracowników, którzy nie będąc członkami
NZZP BGK zwracają się o pomoc czy ochronę swoich praw
pracowniczych.

Członkiem NZZP BGK może zostać każdy pracownik BGK.
Jedynym warunkiem jest akceptacja członkowstwa przez dwóch
członków NZZP BGK. Program Związku oraz deklaracje
członkowskie znajdują się na dostępnej dla wszystkich
pracowników intranetowej witrynie BGK.

Mateusz Wierzbicki
Prezes Zarządu
Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników BGK

W BGK działają bractwa biegowe, motocyklowe, narciarskie, piłkarskie (piłka nożna), siatkarskie i żeglarskie.
Pracownicy BGK mogą podzielić się swoją pasją – fotografią. Bank cyklicznie organizuje konkurs na najciekawsze
wakacyjne zdjęcie. Autora najlepszej fotografii wybierają
Pracownicy Banku, głosując za pomocą intranetowej ankiety.
Dodatkowo mają możliwość udziału w wewnętrznych konkursach
i turniejach, organizowanych w ramach działających w BGK
bractw sportowych.

W Banku funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego. Z tytułu wykonywania świadczeń wolontariusza BGK zobowiązał się
do umożliwienia Pracownikom skorzystania z dnia wolnego
w wymiarze 1 dnia w roku. Pracownicy Banku wspierają m.in.
szkoły czy przedszkola w ramach konkursu „Wolontariat jest
super!”. Wolontariat organizowany jest przez Fundację im. Jana
Kantego Steczkowskiego.

7. Pewny partner biznesowy
7.1 Relacje z Klientami
BGK obsługuje szeroką gamę podmiotów, od sektora finansowego, przez jednostki samorządu terytorialnego czy jednostki
budżetu centralnego, po przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.
We wszystkich swoich działaniach Bank opiera się na przyjętych
przez siebie wartościach, które wyrażone są w Zbiorze Zasad
Etycznych Pracowników BGK. Relacje z Klientami reguluje
również Rekomendacja dotycząca przekazu reklamowego BGK oraz Polityka Informacyjna BGK.

Przygotowanie projektu wolontariackiego dla
szkoły we wsi Kicin, w której mieszkam, było
zainspirowane dotychczasowymi działaniami
wykonywanymi przez wolontariuszy-pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, finansowanymi przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego.
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Zadowolenie z wyników działań moich koleżanek
i kolegów z innych miast spowodowało, że na długo
przed ogłoszeniem kolejnej edycji konkursu
„Wolontariat jest super!” myślałam, jak możnaby
wspomóc moją lokalną społeczność.
W remoncie i wyposażeniu świetlicy Szkoły
Podstawowej w Kicinie, który udało nam się
pomyślnie zrealizować w niecałe 3 dni, przy pracy
od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora,
brali udział nie tylko pracownicy Oddziału Banku
Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, ale także
mieszkańcy wsi związani ze szkołą oraz miejscowe
dzieci.
Efektem naszych działań jest pięknie odnowione
miejsce, które będzie wspaniałą niespodzianką dla
dzieci po powrocie do szkoły we wrześniu, ale
również integracja pracowników Banku i zgranie
całego zespołu wolontariuszy, które zrobiły
ogromne wrażenie na miejscowej społeczności oraz
na władzach szkoły.
O tym, że warto było ten projekt zrealizować,
świadczy zadowolenie wszystkich wolontariuszy
z niesienia bezinteresownej pomocy, a także deklaracje uczestnictwa przy kolejnych przedsięwzięciach.

Katarzyna Dworska-Marcinkowska
Pracownik BGK, Oddział Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego
Pracownicy BGK włączają się również w pomoc potrzebującym.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia organizowana jest
świąteczna zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka z cyklu
„Małe marzenia do spełnienia”. Pracownicy przygotowują
upominki dla dzieci z domów dziecka także z okazji Dnia Dziecka.

jest stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym,
współpracującym z licznymi podmiotami. Oferuje on w swojej działalności szereg

produktów finansowych,
które wspierają Klientów Banku

w realizacji ich celów.
Wywiady na niereprezentatywnej grupie Klientów (na przełomie
2009 i 2010 roku) pokazały, że Bank postrzegany jest przez nich
jako bezpieczna i wiarygodna instytucja. Szczególnie dobrą opinią
BGK cieszył się wśród samorządów, z którymi współpraca
w ramach poszczególnych funduszy rządowych stała się dobrą
praktyką.
Wkład BGK w rozwój społeczno-gospodarczy poprzez produkty
finansowe i realizację programów rządowych został zaprezentowany w kolejnych rozdziałach.
Jak można dostrzec w poniższej tabeli, obsługiwane przez BGK
podmioty są bardzo zróżnicowane, podobnie jak oferowane
programy – od termomodernizacji, poprzez budowę lokali
socjalnych czy finansowanie działań z zakresu kultury i turystyki.

36

W Banku funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego. Z tytułu wykonywania świadczeń wolontariusza BGK zobowiązał się
do umożliwienia Pracownikom skorzystania z dnia wolnego
w wymiarze 1 dnia w roku. Pracownicy Banku wspierają m.in.
szkoły czy przedszkola w ramach konkursu „Wolontariat jest
super!”. Wolontariat organizowany jest przez Fundację im. Jana
Kantego Steczkowskiego.

7. Pewny partner biznesowy
7.1 Relacje z Klientami
BGK obsługuje szeroką gamę podmiotów, od sektora finansowego, przez jednostki samorządu terytorialnego czy jednostki
budżetu centralnego, po przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.
We wszystkich swoich działaniach Bank opiera się na przyjętych
przez siebie wartościach, które wyrażone są w Zbiorze Zasad
Etycznych Pracowników BGK. Relacje z Klientami reguluje
również Rekomendacja dotycząca przekazu reklamowego BGK oraz Polityka Informacyjna BGK.

Przygotowanie projektu wolontariackiego dla
szkoły we wsi Kicin, w której mieszkam, było
zainspirowane dotychczasowymi działaniami
wykonywanymi przez wolontariuszy-pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, finansowanymi przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego.
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jako bezpieczna i wiarygodna instytucja. Szczególnie dobrą opinią
BGK cieszył się wśród samorządów, z którymi współpraca
w ramach poszczególnych funduszy rządowych stała się dobrą
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Wkład BGK w rozwój społeczno-gospodarczy poprzez produkty
finansowe i realizację programów rządowych został zaprezentowany w kolejnych rozdziałach.
Jak można dostrzec w poniższej tabeli, obsługiwane przez BGK
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8. Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości

Tabela 6. Zakres działalności BGK w podziale na typy Klientów

Wydarzenie

Opis

Podmioty sektora finansowego


Współpraca w ramach programów rządowych i finansowanie
kredytów preferencyjnych z dopłatami

Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Podmioty sektora budżetowego


Finansowanie

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera biznes poprzez
realizację programów rządowych, jak i własne działania
promujące przedsiębiorczość. Dzięki zarządzanym przez Bank
środkom wzrasta innowacyjność polskiej gospodarki, zwiększa
się poziom eksportu, a na rynku pojawia się coraz więcej firm.


Poręczenia i gwarancje

Obligacje komunalne i usługi emisyjno-inwestycyjne

Obsługa działalności bieżącej (rachunki, usługi rozliczeniowe)

Produkty depozytowe

7.2 Relacje z Dostawcami

8.1 Kredyt Technologiczny (KT)


Fundusze Celowe (np. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych,

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Termomodernizacji
i Remontów)

Programy rządowe (np. PROW 2007-2013, Prefinansowanie,
Program wsparcia budownictwa socjalnego, Program wspierania
budownictwa czynszowego)

Pakiet Pewny Biznes (spółki komunalne)

Pakiet Unijny

Inicjatywa JEREMIE

System przepływu środków europejskich
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Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne

Firmy:

Finansowanie

Poręczenia i gwarancje

Krajowa Grupa Poręczeniowa

Fundusze Poręczeń Kredytowych z udziałem BGK

Obsługa działalności bieżącej (rachunki, karty)

Produkty depozytowe

Transakcje na rynkach finansowych i instrumenty pochodne

Usługi emisyjno-inwestycyjne

Fundusze celowe (np. Fundusz Kredytu Technologicznego,
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Żeglugi
Śródlądowej)

Programy rządowe

Pakiety

System przepływu środków europejskich

PO RPW 2007-2013
Osoby fizyczne:

Lokaty oszczędnościowe

Fundusze celowe (np. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich)

Programy rządowe (np. Program Pierwszy Biznes, Ustawa
Zabużańska)

Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobligowany do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) i tym samym
wyłaniania dostawców w trybach zamówień określonych
w powyższej ustawie.

Na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2009 r. pomiędzy
Ministrem Gospodarki i BGK, Bank pełni rolę Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Kredyt Technologiczny w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Współpraca z wykonawcami jest każdorazowo określana
w zawartych umowach, które charakteryzują się zróżnicowaniem
ze względu na przedmiot zamówienia. Każde zamówienie jest
dokonywane w sposób celowy i oszczędny w celu uzyskania
korzyści w postaci oszczędności dla Banku.

Celem działania 4.3 Kredyt Technologiczny jest wsparcie
inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej.

W 2009 roku Departament Logistyki i Administracji przeprowadził 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Łącznie, w 2009 roku, w Banku przeprowadzono 151 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Podleganie obowiązkom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zapewnia przejrzysty proces wyboru dostawców w oparciu o jasne
kryteria. Z drugiej jednak strony nie pozwala na budowanie
długotrwałych relacji z dostawcami, gdyż bardzo często na daną
usługę lub produkt w kolejnym okresie zostaje wybrana inna
firma. Decydujące są kryteria zamówienia i procedura PZP.

Więcej informacji na temat Prawo zamówień publicznych
znajdziesz na stronie www.uzp.gov.pl

Wsparcie może być udzielone mikro, małemu lub średniemu
przedsiębiorcy i ma ono formę „premii technologicznej”,
stanowiącej spłatę części kapitału kredytu technologicznego,
udzielonego przez bank komercyjny. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, finansowanej z kredytu
technologicznego.
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8. Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości

Tabela 6. Zakres działalności BGK w podziale na typy Klientów
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się poziom eksportu, a na rynku pojawia się coraz więcej firm.


Poręczenia i gwarancje

Obligacje komunalne i usługi emisyjno-inwestycyjne

Obsługa działalności bieżącej (rachunki, usługi rozliczeniowe)
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Wysokość premii zależy od:
•
•

województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja
statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie)

i wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, ale nie więcej niż 4 mln PLN.
Premia technologiczna przeznaczona jest na realizację inwestycji
technologicznych, mających na celu wdrożenie własnej lub
wdrożenie zakupionej nowej technologii (stosowanej na świecie
nie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji
nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające
siedzibę na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub
średniego przedsiębiorcy.

8.2 Wsparcie polskiego eksportu

8.3. Rozwój przedsiębiorczości

BGK realizuje aktywnie mandat ustawowy w zakresie wspierania
polskiego eksportu poprzez aktywną realizację

Pierwszy Biznes

Rządowego programu wspierania eksportu, w ramach którego są
dostępne następujące instrumenty:
1) postfinansowanie akredytyw eksportowych z krajów ryzyka
nierynkowego
2) dyskonto akredytyw eksportowych z odroczonym terminem
płatności z krajów ryzyka nierynkowego
3) potwierdzanie akredytyw z krajów ryzyka nierynkowego
4) kredyt dla banku nabywcy
5) kredyt dla nabywcy.

Kwota przeznaczona na wypłatę premii na lata 2007-2013 wynosi
409,8 mln EUR, co stanowi ponad 1,6 mld PLN.
Nabór wniosków do działania 4.3 rozpoczął się 1 lipca 2009 r.
W okresie od lipca do grudnia 2009 r. podpisano 4 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę 7 mln PLN.
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BGK ma w swojej ofercie Program dopłat do oprocentowania ze
stałą stopą procentową (DOKE) skierowany do banków
krajowych i zagranicznych finansujących eksport polskich
produktów. Oba programy są realizowane we współpracy
z KUKE SA, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową instrumenty wsparcia eksportu.

BGK wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez program
Pierwszy Biznes. Realizowane w ramach Programu dofinansowanie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów realizacji
planu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na tworzenie
nowego miejsca pracy, w szczególności na zakup wyposażenia
technicznego, dostosowanie pomieszczeń do projektowanej
działalności, zakup towarów, materiałów i surowców.
Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. PLN
na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na
okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy.
Pierwszy Biznes ma pomóc osobom bezrobotnym do 25. roku
życia oraz osobom bezrobotnym do 27. roku życia, legitymujących
się wyższym wykształceniem (o ile od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy).
W 2009 roku, w ramach programu Pierwszy biznes, udzielono
pożyczek w wysokości 2 mln PLN.

BGK oferuje również eksporterom: operacje dokumentowe,
gwarancje bankowe, postfinansowanie oraz dyskonto akredytyw
z krajów ryzyka rynkowego.

Beneficjentami są przedsiębiorstwa znajdujące się
w fazie rozwojowej o podwyższonym ryzyku kredytowania, kreowanego m.in. przez krótki okres funkcjonowania, krótką historię kredytową lub jej brak czy
niewystarczającą liczbę zabezpieczeń finansowanych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu pojawia się możliwość
lepszego ukierunkowania pomocy udzielonej sektorowi
MŚP oraz wzrostu efektywności instytucji finansowych,
działających w regionach.
Jarosław Kała
Dyrektor
Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej

JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego od 2009 r. pełni rolę
Menadżera Funduszy Powierniczych pięciu województw:
dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Pierwsza umowa na utworzenie Funduszu Powierniczego, zarządzanego przez BGK, podpisana została z Instytucją Zarządzającą Województwa Wielkopolskiego dnia 21 lipca
2009 r. Jako ostatni region umowę podpisało województwo
zachodniopomorskie. Województwo wielkopolskie było
pierwszym regionem w Polsce, które zdecydowało się wdrożyć

inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym poprzez
przekazanie 501,3 mln PLN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój sektora MŚP, stając
się liderem na tle innych województw. Łącznie na wsparcie mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw Instytucje Zarządzające pięciu
województw przekazały 1 663 mld PLN. Inicjatywa JEREMIE
zainicjowana została w roku 2007 przez Komisję Europejską,
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny.
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Wysokość premii zależy od:
•
•

województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja
statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie)

i wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, ale nie więcej niż 4 mln PLN.
Premia technologiczna przeznaczona jest na realizację inwestycji
technologicznych, mających na celu wdrożenie własnej lub
wdrożenie zakupionej nowej technologii (stosowanej na świecie
nie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji
nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające
siedzibę na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub
średniego przedsiębiorcy.

8.2 Wsparcie polskiego eksportu

8.3. Rozwój przedsiębiorczości

BGK realizuje aktywnie mandat ustawowy w zakresie wspierania
polskiego eksportu poprzez aktywną realizację

Pierwszy Biznes

Rządowego programu wspierania eksportu, w ramach którego są
dostępne następujące instrumenty:
1) postfinansowanie akredytyw eksportowych z krajów ryzyka
nierynkowego
2) dyskonto akredytyw eksportowych z odroczonym terminem
płatności z krajów ryzyka nierynkowego
3) potwierdzanie akredytyw z krajów ryzyka nierynkowego
4) kredyt dla banku nabywcy
5) kredyt dla nabywcy.

Kwota przeznaczona na wypłatę premii na lata 2007-2013 wynosi
409,8 mln EUR, co stanowi ponad 1,6 mld PLN.
Nabór wniosków do działania 4.3 rozpoczął się 1 lipca 2009 r.
W okresie od lipca do grudnia 2009 r. podpisano 4 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę 7 mln PLN.
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BGK ma w swojej ofercie Program dopłat do oprocentowania ze
stałą stopą procentową (DOKE) skierowany do banków
krajowych i zagranicznych finansujących eksport polskich
produktów. Oba programy są realizowane we współpracy
z KUKE SA, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową instrumenty wsparcia eksportu.

BGK wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez program
Pierwszy Biznes. Realizowane w ramach Programu dofinansowanie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów realizacji
planu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na tworzenie
nowego miejsca pracy, w szczególności na zakup wyposażenia
technicznego, dostosowanie pomieszczeń do projektowanej
działalności, zakup towarów, materiałów i surowców.
Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. PLN
na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na
okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy.
Pierwszy Biznes ma pomóc osobom bezrobotnym do 25. roku
życia oraz osobom bezrobotnym do 27. roku życia, legitymujących
się wyższym wykształceniem (o ile od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy).
W 2009 roku, w ramach programu Pierwszy biznes, udzielono
pożyczek w wysokości 2 mln PLN.

BGK oferuje również eksporterom: operacje dokumentowe,
gwarancje bankowe, postfinansowanie oraz dyskonto akredytyw
z krajów ryzyka rynkowego.

Beneficjentami są przedsiębiorstwa znajdujące się
w fazie rozwojowej o podwyższonym ryzyku kredytowania, kreowanego m.in. przez krótki okres funkcjonowania, krótką historię kredytową lub jej brak czy
niewystarczającą liczbę zabezpieczeń finansowanych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu pojawia się możliwość
lepszego ukierunkowania pomocy udzielonej sektorowi
MŚP oraz wzrostu efektywności instytucji finansowych,
działających w regionach.
Jarosław Kała
Dyrektor
Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej

JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego od 2009 r. pełni rolę
Menadżera Funduszy Powierniczych pięciu województw:
dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Pierwsza umowa na utworzenie Funduszu Powierniczego, zarządzanego przez BGK, podpisana została z Instytucją Zarządzającą Województwa Wielkopolskiego dnia 21 lipca
2009 r. Jako ostatni region umowę podpisało województwo
zachodniopomorskie. Województwo wielkopolskie było
pierwszym regionem w Polsce, które zdecydowało się wdrożyć

inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym poprzez
przekazanie 501,3 mln PLN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój sektora MŚP, stając
się liderem na tle innych województw. Łącznie na wsparcie mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw Instytucje Zarządzające pięciu
województw przekazały 1 663 mld PLN. Inicjatywa JEREMIE
zainicjowana została w roku 2007 przez Komisję Europejską,
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny.
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Menadżer Funduszu rozdysponowuje przekazane środki
z województw na wsparcie sektora MŚP pomiędzy Pośredników
Finansowych, wyłonionych w drodze konkursu, którymi są
fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki oraz
instytucje parabankowe, fundusze transferu technologii, parki
technologiczne i fundusze mezzanine. Produkty oferowane
w ramach inicjatywy JEREMIE to przede wszystkim poręczenia
i pożyczki.
W ramach pierwszych konkursów dla Pośredników Finansowych,
skierowanych do Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych,
ogłoszonych na przełomie I i II kwartału 2010 r., Menadżer
wyłonił łącznie 30 podmiotów: 15 Funduszy Pożyczkowych
i Poręczeniowych, które w dalszym etapie udzielać będą wsparcia
przedsiębiorcom. W kolejnym etapie BGK przekazał pierwsze
środki Pośrednikom Finansowym w ramach zawartych umów.
Oznacza to dla przedsiębiorców możliwość ubiegania się
o wsparcie na rozwój własnego biznesu w ramach inicjatywy
JEREMIE. Następnym etapem będzie ogłoszenie kolejnych
konkursów, dedykowanych tym razem Pośrednikom Finansowym – instytucjom bankowym i parabankowym.

Na przełomie 2008 i 2009 roku BGK włączył się również
w realizację programu Youth Business Poland – Ogólnopolskiego
Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców.
Patronat nad Programem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Program pomaga młodym ludziom założyć własną
działalność gospodarczą, dzięki wsparciu doświadczonych mentorów oraz udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek.
Celem Programu był rozwój przedsiębiorczości, minimalizacja
bezrobocia i ubóstwa oraz przybliżenie młodzieży do środowiska
biznesu.

Więcej informacji o programie
znajduje się na stronie www.fit.org.pl
Program wspierania przedsiębiorczości
W ramach Programu, BGK uruchomił najbardziej oczekiwane na
rynku produkty, takie jak poręczenia spłaty kredytów oraz
gwarancji należytego wykonywania umowy.

Do dnia
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31.12.2009 roku
w ramach

programów rządowych
udzielono 17 poręczeń
i gwarancji na kwotę

6,7 mln PLN.
Promocja przedsiębiorczości
Bank Gospodarstwa Krajowego, poza prowadzeniem programów
rządowych służących rozwojowi przedsiębiorczości, angażuje się
również w promocję przedsiębiorczości wśród młodych Polaków.
Przykładem było uczestnictwo w obchodach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości.

9. Rozwój regionalny i wsparcie samorządów
Bank Gospodarstwa Krajowego w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju regionalnego kraju poprzez wsparcie
finansowe udzielane gminom i ich związkom, powiatom,
samorządom, województwom, lokalnym grupom działania (LGD)
oraz innym podmiotom (o ile finansowane przedsięwzięcie służy
rozwojowi lokalnemu, regionalnemu, a z jego efektów korzysta
pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna).

Rola BGK w finansowaniu koncentruje się na czterech
obszarach:
•

wsparcia realizacji projektów współfinansowanych z budżetu
Unii Europejskiej
działań w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
zarządzania środkami pochodzącymi z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego
działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

•
•

Obsługą inwestycji, służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, a współfinansowanych przy pomocy środków z BGK,
zajmuje się specjalnie wydzielony Departament Programów
Europejskich (DPE).

•

9.1 Wsparcie projektów unijnych
Prefinansowanie otrzymywały projekty współfinansowane
z budżetu Unii Europejskiej na lata 2004-2006 z zakresu m.in.
infrastruktury drogowej, edukacyjnej, sportowej, ochrony
zdrowia, rozwoju kultury i turystyki, budowy kanalizacji,
wodociągów, oczyszczalni ścieków, jak również promocji przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego.
W 2009 roku trwała obsługa pożyczek na prefinansowanie
projektów realizowanych w ramach strategii wykorzystania
Funduszu Spójności przez jednostki samorządu terytorialnego
w obszarze środowiskowym:

•

zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu
Parsęty
gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze
system wodno-kanalizacyjny w Otwocku
gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I
gospodarka ściekowa w Tychach.

•
•
•
•
•

Łączna wartość umów zawartych przez BGK na finansowanie
powyższych projektów to 704,4 mln PLN.

9.2 Rozwój obszarów wiejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych
przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach:
Osi 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej" dla działań:
•
•

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
odnowa i rozwój wsi

Osi 4. „Leader" dla działań:
•
•
•

wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
wdrażanie projektów współpracy
funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja.

Najniższa wartość udzielonej w 2009 roku pożyczki na
wyprzedzające finansowanie PROW wyniosła 10 000 PLN, zaś
najwyższa 2 744 610 PLN.
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Menadżer Funduszu rozdysponowuje przekazane środki
z województw na wsparcie sektora MŚP pomiędzy Pośredników
Finansowych, wyłonionych w drodze konkursu, którymi są
fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki oraz
instytucje parabankowe, fundusze transferu technologii, parki
technologiczne i fundusze mezzanine. Produkty oferowane
w ramach inicjatywy JEREMIE to przede wszystkim poręczenia
i pożyczki.
W ramach pierwszych konkursów dla Pośredników Finansowych,
skierowanych do Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych,
ogłoszonych na przełomie I i II kwartału 2010 r., Menadżer
wyłonił łącznie 30 podmiotów: 15 Funduszy Pożyczkowych
i Poręczeniowych, które w dalszym etapie udzielać będą wsparcia
przedsiębiorcom. W kolejnym etapie BGK przekazał pierwsze
środki Pośrednikom Finansowym w ramach zawartych umów.
Oznacza to dla przedsiębiorców możliwość ubiegania się
o wsparcie na rozwój własnego biznesu w ramach inicjatywy
JEREMIE. Następnym etapem będzie ogłoszenie kolejnych
konkursów, dedykowanych tym razem Pośrednikom Finansowym – instytucjom bankowym i parabankowym.

Na przełomie 2008 i 2009 roku BGK włączył się również
w realizację programu Youth Business Poland – Ogólnopolskiego
Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców.
Patronat nad Programem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Program pomaga młodym ludziom założyć własną
działalność gospodarczą, dzięki wsparciu doświadczonych mentorów oraz udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek.
Celem Programu był rozwój przedsiębiorczości, minimalizacja
bezrobocia i ubóstwa oraz przybliżenie młodzieży do środowiska
biznesu.

Więcej informacji o programie
znajduje się na stronie www.fit.org.pl
Program wspierania przedsiębiorczości
W ramach Programu, BGK uruchomił najbardziej oczekiwane na
rynku produkty, takie jak poręczenia spłaty kredytów oraz
gwarancji należytego wykonywania umowy.

Do dnia
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31.12.2009 roku
w ramach

programów rządowych
udzielono 17 poręczeń
i gwarancji na kwotę

6,7 mln PLN.
Promocja przedsiębiorczości
Bank Gospodarstwa Krajowego, poza prowadzeniem programów
rządowych służących rozwojowi przedsiębiorczości, angażuje się
również w promocję przedsiębiorczości wśród młodych Polaków.
Przykładem było uczestnictwo w obchodach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości.

9. Rozwój regionalny i wsparcie samorządów
Bank Gospodarstwa Krajowego w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju regionalnego kraju poprzez wsparcie
finansowe udzielane gminom i ich związkom, powiatom,
samorządom, województwom, lokalnym grupom działania (LGD)
oraz innym podmiotom (o ile finansowane przedsięwzięcie służy
rozwojowi lokalnemu, regionalnemu, a z jego efektów korzysta
pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna).

Rola BGK w finansowaniu koncentruje się na czterech
obszarach:
•

wsparcia realizacji projektów współfinansowanych z budżetu
Unii Europejskiej
działań w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
zarządzania środkami pochodzącymi z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego
działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

•
•

Obsługą inwestycji, służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, a współfinansowanych przy pomocy środków z BGK,
zajmuje się specjalnie wydzielony Departament Programów
Europejskich (DPE).

•

9.1 Wsparcie projektów unijnych
Prefinansowanie otrzymywały projekty współfinansowane
z budżetu Unii Europejskiej na lata 2004-2006 z zakresu m.in.
infrastruktury drogowej, edukacyjnej, sportowej, ochrony
zdrowia, rozwoju kultury i turystyki, budowy kanalizacji,
wodociągów, oczyszczalni ścieków, jak również promocji przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego.
W 2009 roku trwała obsługa pożyczek na prefinansowanie
projektów realizowanych w ramach strategii wykorzystania
Funduszu Spójności przez jednostki samorządu terytorialnego
w obszarze środowiskowym:

•

zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu
Parsęty
gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze
system wodno-kanalizacyjny w Otwocku
gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I
gospodarka ściekowa w Tychach.

•
•
•
•
•

Łączna wartość umów zawartych przez BGK na finansowanie
powyższych projektów to 704,4 mln PLN.

9.2 Rozwój obszarów wiejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych
przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach:
Osi 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej" dla działań:
•
•

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
odnowa i rozwój wsi

Osi 4. „Leader" dla działań:
•
•
•

wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
wdrażanie projektów współpracy
funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja.

Najniższa wartość udzielonej w 2009 roku pożyczki na
wyprzedzające finansowanie PROW wyniosła 10 000 PLN, zaś
najwyższa 2 744 610 PLN.
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9.3 Wsparcie dla inwestycji komunalnych

Tabela 8. Obszary na jakie udzielono wsparcia finansowego ze środków EBI

BGK wpływał również na rozwój regionalny poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów dla gmin i ich związków
z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Środki z Funduszu są przeznaczone na przygotowanie projektów
inwestycji komunalnych, w tym dokumentacji, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Obszar

Działania

Środowisko

Dostawy i dystrybucja wody pitnej
Ścieki i kanalizacja
Sprzęt dla ochrony środowiska

W 2009 roku Bank przyznał preferencyjne kredyty w następujących obszarach działania: Infrastruktura, Ochrona środowiska,
Turystyka i kultura, Sport i rekreacja, Edukacja, Zdrowie.

Zmniejszenie hałasu i wibracji
Zbiórka, transport, przetwarzanie odpadów
Restauracja chronionych pomników i budynków

Tabela 7. Procentowy udział kredytów ze środków FRIK według obszarów działania w 2009 roku

Rewaloryzacja zabudowy miejskiej
Obszar

Działania

% wartości

% ilości

Infrastruktura

Budowa i modernizacja ulic oraz dróg

55,67%

55,67%

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków

20,48%

29,35%

Telekomunikacja (np. sieci telekomunikacyjne)

Turystyka i kultura

Odnowa zabytków kultury, organizacja
ośrodków kultury, realizacja inwestycji
związanych z turystyką

12,14%

14,13%

Strefy i parki przemysłowe

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych,
tj. basenów, sal gimnastycznych

7,71%

9,78%

Edukacja

Budowa przedszkoli i szkół

3,82%

4,35%

Zdrowie

Budowa placówek medycznych,
tj. przychodni, szpitali

0,18%

1,09%

100%

100%
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Razem

Inne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska
Infrastruktura

Transport (drogi)

Infrastruktura turystyczna

9.4 Wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Sport, obiekty rekreacyjne i kulturalne
Rozwój Gospodarki
Opartej na Wiedzy

Kapitał ludzki i kwalifikacje społeczeństwa zgodnie z koncepcją kształcenia ustawicznego
Dostęp do infrastruktury wysokiej jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Procesy edukacyjne, komercyjne i administracyjne w obszarach: wykształcenie wyższe,
badania uniwersyteckie, media, procesy logistyczno-pocztowe, e-business, e-government
Produkty innowacyjne oraz procesy/usługi wspierające długookresową konkurencyjność
gospodarki

Edukacja

Budynki edukacyjne oraz obiekty towarzyszące (np. domy studenckie, hale sportowe)
Sprzęt edukacyjny oraz narzędzia pedagogiczne (np. podręczniki)
Programy nauczania oraz programy szkolenia nauczycieli/kadry

BGK zarządzał środkami pozyskanymi z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) na współfinansowanie projektów wspieranych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej (UE) oraz
projektów zgodnych ze strategią rozwoju regionalnego lub lokalnego (bez wsparcia UE).
BGK udzielił kredytów na szereg działań poprawiających jakość
życia, zapewniających rozwój regionalny i chroniących środowisko naturalne.

Szkolenie zawodowe i programy kształcenia ustawicznego w oświacie
Komponent badawczy w szkolnictwie wyższym (np. inkubatory, parki naukowe)
e-learning i uniwersytety otwarte
Rozwój i upowszechnianie wiedzy za pośrednictwem mediów
Rozwój Gospodarki
Opartej na Wiedzy

Budynki oraz wyposażenie na wszystkich poziomach usług zdrowotnych, włącznie
z opieką podstawową, ambulatoriami, szpitalami, hospicjami, opieką psychiatryczną
Inwestycje w badania i rozwój medycyny (ośrodki edukacyjne, urządzenia, sprzęt
i oprogramowanie do szkolenia personelu, laboratoria i ośrodki diagnostyczne)
Ośrodki i programy publicznej opieki zdrowotnej i medycyny profilaktycznej
Infrastruktura i programy w obszarze zapobiegawczej opieki medycznej oraz opieki
socjalnej, obejmującej opiekę społeczną, przedszkola, opiekę nad niepełnosprawnymi
Przedsięwzięcia w sferze medycyny weterynaryjnej
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9.3 Wsparcie dla inwestycji komunalnych

Tabela 8. Obszary na jakie udzielono wsparcia finansowego ze środków EBI

BGK wpływał również na rozwój regionalny poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów dla gmin i ich związków
z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Środki z Funduszu są przeznaczone na przygotowanie projektów
inwestycji komunalnych, w tym dokumentacji, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Obszar

Działania

Środowisko

Dostawy i dystrybucja wody pitnej
Ścieki i kanalizacja
Sprzęt dla ochrony środowiska

W 2009 roku Bank przyznał preferencyjne kredyty w następujących obszarach działania: Infrastruktura, Ochrona środowiska,
Turystyka i kultura, Sport i rekreacja, Edukacja, Zdrowie.

Zmniejszenie hałasu i wibracji
Zbiórka, transport, przetwarzanie odpadów
Restauracja chronionych pomników i budynków

Tabela 7. Procentowy udział kredytów ze środków FRIK według obszarów działania w 2009 roku

Rewaloryzacja zabudowy miejskiej
Obszar

Działania

% wartości

% ilości

Infrastruktura

Budowa i modernizacja ulic oraz dróg

55,67%

55,67%

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków

20,48%

29,35%

Telekomunikacja (np. sieci telekomunikacyjne)

Turystyka i kultura

Odnowa zabytków kultury, organizacja
ośrodków kultury, realizacja inwestycji
związanych z turystyką

12,14%

14,13%

Strefy i parki przemysłowe

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych,
tj. basenów, sal gimnastycznych

7,71%

9,78%

Edukacja

Budowa przedszkoli i szkół

3,82%

4,35%

Zdrowie

Budowa placówek medycznych,
tj. przychodni, szpitali

0,18%

1,09%

100%

100%
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Razem

Inne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska
Infrastruktura

Transport (drogi)

Infrastruktura turystyczna

9.4 Wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Sport, obiekty rekreacyjne i kulturalne
Rozwój Gospodarki
Opartej na Wiedzy

Kapitał ludzki i kwalifikacje społeczeństwa zgodnie z koncepcją kształcenia ustawicznego
Dostęp do infrastruktury wysokiej jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Procesy edukacyjne, komercyjne i administracyjne w obszarach: wykształcenie wyższe,
badania uniwersyteckie, media, procesy logistyczno-pocztowe, e-business, e-government
Produkty innowacyjne oraz procesy/usługi wspierające długookresową konkurencyjność
gospodarki

Edukacja

Budynki edukacyjne oraz obiekty towarzyszące (np. domy studenckie, hale sportowe)
Sprzęt edukacyjny oraz narzędzia pedagogiczne (np. podręczniki)
Programy nauczania oraz programy szkolenia nauczycieli/kadry

BGK zarządzał środkami pozyskanymi z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) na współfinansowanie projektów wspieranych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej (UE) oraz
projektów zgodnych ze strategią rozwoju regionalnego lub lokalnego (bez wsparcia UE).
BGK udzielił kredytów na szereg działań poprawiających jakość
życia, zapewniających rozwój regionalny i chroniących środowisko naturalne.

Szkolenie zawodowe i programy kształcenia ustawicznego w oświacie
Komponent badawczy w szkolnictwie wyższym (np. inkubatory, parki naukowe)
e-learning i uniwersytety otwarte
Rozwój i upowszechnianie wiedzy za pośrednictwem mediów
Rozwój Gospodarki
Opartej na Wiedzy

Budynki oraz wyposażenie na wszystkich poziomach usług zdrowotnych, włącznie
z opieką podstawową, ambulatoriami, szpitalami, hospicjami, opieką psychiatryczną
Inwestycje w badania i rozwój medycyny (ośrodki edukacyjne, urządzenia, sprzęt
i oprogramowanie do szkolenia personelu, laboratoria i ośrodki diagnostyczne)
Ośrodki i programy publicznej opieki zdrowotnej i medycyny profilaktycznej
Infrastruktura i programy w obszarze zapobiegawczej opieki medycznej oraz opieki
socjalnej, obejmującej opiekę społeczną, przedszkola, opiekę nad niepełnosprawnymi
Przedsięwzięcia w sferze medycyny weterynaryjnej
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Prawie 90% portfela stanowią kredyty dla jednostek samorządu
lokalnego. Najwięcej środków (pod względem wartościowym)
zostało przeznaczonych na inwestycje realizowane przez gminy
miejskie (37,37%).
Tabela 9. Procentowy udział kredytów według
grup beneficjentów
(dane za okres: od 2003 roku do czerwca 2010 roku)

Podmiot
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Udział %
(liczba
kredytów)

Udział %
(liczba
kredytów)

Gmina miejska

29,10%

37,37%

Gmina miejsko-wiejska

14,97%

11,44%

Gmina wiejska

30,79%

14,26%

Związek gmin

0,56%

0,51%

Powiat

9,32%

7,27%

Województwo

10,73%

18,32%

Inne

4,52%

10,82%

Razem

100,00%

100,00%

Najwięcej środków pożyczek przeznaczonych zostało na
inwestycje w sektorze infrastruktury (50,85%). Były to
inwestycje m.in. w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz
budynków użyteczności publicznej (np. stadiony, boiska, baseny,
strefy rekreacyjne).
Tabela 10. Kredyty ze względu na realizowane
z pozyskanych środków działania
(dane za okres: od 2003 roku do czerwca 2010 roku)

Sektor

Udział %
(liczba
kredytów)

Udział %
(liczba
kredytów)

Edukacja

29,10%

37,37%

Ochrona środowiska

14,97%

11,44%

Zdrowie

30,79%

14,26%

Infrastruktura
(w tym transport)

0,56%

0,51%

Gospodarka oparta na
wiedzy

0,56%

0,51%

Razem

100,00%

100,00%

Tabela 11. Kredyty ze względu na realizowane
z pozyskanych środków działania w 2009 roku

Rodzaj działania

Liczba
kredytów
[szt.]

Wartość
kredytów
[mln PLN]

Edukacja

29,10%

37,37%

Infrastruktura

14,97%

11,44%

Ochrona środowiska

30,79%

14,26%

Gospodarka oparta
na wiedzy

0,56%

0,51%

Zdrowie

30,79%

14,26%

Razem

100,00%

100,00%

ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego,
spółki prawa handlowego, szkoły wyższe, kościoły, związki wyznaniowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA zrealizowane zostaną
projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na wa-

Tabela 12. Podsumowanie działań ukierunkowanych na rozwój regionalny w 2009 roku

Nazwa programu

Cel

Rezultat

Prefinansowanie
programów
i projektów
współfinansowanych
środkami
pochodzącymi
z budżetu Unii
Europejskiej
2004-2006

Zapewnienie efektywnej absorpcji środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. Mechanizm prefinansowania z budżetu państwa –
pożyczka o charakterze pomostowym, przeznaczona na realizację
projektów/działań realizowanych w ramach:
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)
• Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT)
• Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP)
• Sektorowego Programu Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY)
• Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
(SPO ROL)
• Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
• Strategii wykorzystania Funduszu Spójności

W 2009 r. trwała
obsługa pożyczek na
prefinansowanie
projektów
realizowanych
w ramach strategii
wykorzystania
Funduszu Spójności
przez jednostki
samorządu
terytorialnego
w obszarze
środowiskowym.

9.5 Obszary miejskie – program
na kolejne lata
Dzięki wygranej w konkursie na wybór Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (skrót ang. UDF) dla województwa wielkopolskiego, BGK wdraża również instrument inżynierii finansowej
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment
In City Areas). Jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), stworzona przy
współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. JESSICA
umożliwia państwom członkowskim finansowanie miejskich
projektów rewitalizacyjnych nie w formie dotychczas obowiązujących dotacji, a w formie instrumentów zwrotnych. Dzięki takiej
metodzie część środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa, alokowanych w Wielkopolskim Programie Rozwoju Regionalnego 2007-2013, będzie
mogła być wielokrotnie wykorzystana. Bank zarządzać będzie
kwotą ok. 293 mln PLN, czyli całością alokacji przeznaczonej na
realizację inicjatywy w województwie.
Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem i jednym
z pierwszych regionów europejskich, w których środki JESSICA
będą dostępne dla inwestorów realizujących miejskie projekty
rewitalizacyjne. Do podstawowych zadań BGK jako UDF należeć
będzie identyfikacja inwestycji, ich ocena pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym oraz udzielanie inwestorom
wsparcia finansowego w postaci preferencyjnych pożyczek.
O wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA będą mogły

runkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność
inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział
komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo
w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne.

Instrument prefinansowania był pierwszym tego rodzaju instrumentem
dającym możliwość sfinansowania projektu unijnego zanim nadeszły
środki pomocowe.

W 2009 r. wartość
uruchomionych
środków wyniosła
86,3 mln PLN

Pożyczki z budżetu
państwa na
wyprzedzające
finansowanie operacji
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na
lata 2007-2013

Umożliwienie sprawnej realizacji operacji (projektów) przez gminy
i lokalne grupy działania (LGD) w ramach działań PROW 2007-2013
w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru,
segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych, aktywizacji ludności wiejskiej,
stymulowania powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Od początku trwania
programu (sierpień
2009 r.) do dnia
31 grudnia 2009 r.
zawarto 195 umów
pożyczki na łączną
kwotę 61,4 mln PLN

Kredyty z
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI)
na finansowanie
rozwoju regionalnego

Współfinansowanie projektów o niewielkiej skali, realizowanych przez
kwalifikujących się inwestorów w zakresie infrastruktury, ochrony
środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji i gospodarki opartej na
wiedzy. Kredyty EBI uzupełniają wkład własny inwestorów. Ze środków
EBI Bank Gospodarstwa Krajowego może finansować zarówno
przedsięwzięcia, które uzyskały dotację z funduszy unijnych, jak i projekty
niezwiązane z funduszami UE

W 2009 r. podpisano
67 umów
kredytowych
o wartości 144,6 mln
PLN

Preferencyjne kredyty
ze środków Funduszu
Rozwoju Inwestycji
Komunalnych (FRIK)

Pomoc gminom i ich związkom w finansowaniu kosztów dokumentacji
projektów inwestycyjnych, przewidzianych do współfinansowania
z funduszy Unii Europejskiej.
Do dokumentacji projektów inwestycyjnych zalicza się koszty opracowania
studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą
dokumentację projektową, ekspertyzy, studia niezbędne do przygotowania
realizacji inwestycji

W 2009 r. udzielono
92 kredyty
o wartości 15,3 mln PLN
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Prawie 90% portfela stanowią kredyty dla jednostek samorządu
lokalnego. Najwięcej środków (pod względem wartościowym)
zostało przeznaczonych na inwestycje realizowane przez gminy
miejskie (37,37%).
Tabela 9. Procentowy udział kredytów według
grup beneficjentów
(dane za okres: od 2003 roku do czerwca 2010 roku)

Podmiot
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Udział %
(liczba
kredytów)

Udział %
(liczba
kredytów)

Gmina miejska

29,10%

37,37%

Gmina miejsko-wiejska

14,97%

11,44%

Gmina wiejska

30,79%

14,26%

Związek gmin

0,56%

0,51%

Powiat

9,32%

7,27%

Województwo

10,73%

18,32%

Inne

4,52%

10,82%

Razem

100,00%

100,00%

Najwięcej środków pożyczek przeznaczonych zostało na
inwestycje w sektorze infrastruktury (50,85%). Były to
inwestycje m.in. w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz
budynków użyteczności publicznej (np. stadiony, boiska, baseny,
strefy rekreacyjne).
Tabela 10. Kredyty ze względu na realizowane
z pozyskanych środków działania
(dane za okres: od 2003 roku do czerwca 2010 roku)

Sektor

Udział %
(liczba
kredytów)

Udział %
(liczba
kredytów)

Edukacja

29,10%

37,37%

Ochrona środowiska

14,97%

11,44%

Zdrowie

30,79%

14,26%

Infrastruktura
(w tym transport)

0,56%

0,51%

Gospodarka oparta na
wiedzy

0,56%

0,51%

Razem

100,00%

100,00%

Tabela 11. Kredyty ze względu na realizowane
z pozyskanych środków działania w 2009 roku

Rodzaj działania

Liczba
kredytów
[szt.]

Wartość
kredytów
[mln PLN]

Edukacja

29,10%

37,37%

Infrastruktura

14,97%

11,44%

Ochrona środowiska

30,79%

14,26%

Gospodarka oparta
na wiedzy

0,56%

0,51%

Zdrowie

30,79%

14,26%

Razem

100,00%

100,00%

ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego,
spółki prawa handlowego, szkoły wyższe, kościoły, związki wyznaniowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA zrealizowane zostaną
projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na wa-

Tabela 12. Podsumowanie działań ukierunkowanych na rozwój regionalny w 2009 roku

Nazwa programu

Cel

Rezultat

Prefinansowanie
programów
i projektów
współfinansowanych
środkami
pochodzącymi
z budżetu Unii
Europejskiej
2004-2006

Zapewnienie efektywnej absorpcji środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. Mechanizm prefinansowania z budżetu państwa –
pożyczka o charakterze pomostowym, przeznaczona na realizację
projektów/działań realizowanych w ramach:
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)
• Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT)
• Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP)
• Sektorowego Programu Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY)
• Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
(SPO ROL)
• Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
• Strategii wykorzystania Funduszu Spójności

W 2009 r. trwała
obsługa pożyczek na
prefinansowanie
projektów
realizowanych
w ramach strategii
wykorzystania
Funduszu Spójności
przez jednostki
samorządu
terytorialnego
w obszarze
środowiskowym.

9.5 Obszary miejskie – program
na kolejne lata
Dzięki wygranej w konkursie na wybór Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (skrót ang. UDF) dla województwa wielkopolskiego, BGK wdraża również instrument inżynierii finansowej
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment
In City Areas). Jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), stworzona przy
współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. JESSICA
umożliwia państwom członkowskim finansowanie miejskich
projektów rewitalizacyjnych nie w formie dotychczas obowiązujących dotacji, a w formie instrumentów zwrotnych. Dzięki takiej
metodzie część środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa, alokowanych w Wielkopolskim Programie Rozwoju Regionalnego 2007-2013, będzie
mogła być wielokrotnie wykorzystana. Bank zarządzać będzie
kwotą ok. 293 mln PLN, czyli całością alokacji przeznaczonej na
realizację inicjatywy w województwie.
Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem i jednym
z pierwszych regionów europejskich, w których środki JESSICA
będą dostępne dla inwestorów realizujących miejskie projekty
rewitalizacyjne. Do podstawowych zadań BGK jako UDF należeć
będzie identyfikacja inwestycji, ich ocena pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym oraz udzielanie inwestorom
wsparcia finansowego w postaci preferencyjnych pożyczek.
O wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA będą mogły

runkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność
inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział
komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo
w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne.

Instrument prefinansowania był pierwszym tego rodzaju instrumentem
dającym możliwość sfinansowania projektu unijnego zanim nadeszły
środki pomocowe.

W 2009 r. wartość
uruchomionych
środków wyniosła
86,3 mln PLN

Pożyczki z budżetu
państwa na
wyprzedzające
finansowanie operacji
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na
lata 2007-2013

Umożliwienie sprawnej realizacji operacji (projektów) przez gminy
i lokalne grupy działania (LGD) w ramach działań PROW 2007-2013
w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru,
segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych, aktywizacji ludności wiejskiej,
stymulowania powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
oraz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Od początku trwania
programu (sierpień
2009 r.) do dnia
31 grudnia 2009 r.
zawarto 195 umów
pożyczki na łączną
kwotę 61,4 mln PLN

Kredyty z
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI)
na finansowanie
rozwoju regionalnego

Współfinansowanie projektów o niewielkiej skali, realizowanych przez
kwalifikujących się inwestorów w zakresie infrastruktury, ochrony
środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji i gospodarki opartej na
wiedzy. Kredyty EBI uzupełniają wkład własny inwestorów. Ze środków
EBI Bank Gospodarstwa Krajowego może finansować zarówno
przedsięwzięcia, które uzyskały dotację z funduszy unijnych, jak i projekty
niezwiązane z funduszami UE

W 2009 r. podpisano
67 umów
kredytowych
o wartości 144,6 mln
PLN

Preferencyjne kredyty
ze środków Funduszu
Rozwoju Inwestycji
Komunalnych (FRIK)

Pomoc gminom i ich związkom w finansowaniu kosztów dokumentacji
projektów inwestycyjnych, przewidzianych do współfinansowania
z funduszy Unii Europejskiej.
Do dokumentacji projektów inwestycyjnych zalicza się koszty opracowania
studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą
dokumentację projektową, ekspertyzy, studia niezbędne do przygotowania
realizacji inwestycji

W 2009 r. udzielono
92 kredyty
o wartości 15,3 mln PLN
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10. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej

Tabela 13. Wyniki Programu Rodzina na swoim (stan na 31.12.2009)

Liczba instytucji kredytujących w programie Rodzina na swoim
Bank realizuje szereg programów, które przyczyniają się do
poprawy sytuacji bytowej rodzin w Polsce. Sprawność BGK
w realizacji programów, rozpowszechniania i udzielania
informacji na ich temat, składają się na znaczący wpływ Banku
w obszarze rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w Polsce.
Prowadzone w 2009 roku przez BGK programy pozwoliły wielu
młodym rodzinom na realizację marzeń o własnym mieszkaniu,
poprawiły sytuację bytową osób najuboższych i umożliwiły
posiadanie mieszkania tym, których nie stać na jego zakup na
warunkach rynkowych.
W 2009 roku BGK realizował następujące programy mieszkaniowe: Rodzina na swoim, Program finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego oraz Program wspierania społecznego
budownictwa czynszowego.
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10.1 Rodzina na swoim

Liczba kredytów preferencyjnych udzielonych od początku funkcjonowania Programu

41,5 tys.

•

Kwota kredytów preferencyjnych udzielonych od początku funkcjonowania Programu

6 703,8 mln PLN

Liczba kredytów preferencyjnych udzielonych w 2009 roku

30,8 tys

Kwota udzielonych kredytów preferencyjnych w 2009 roku

5 417,6 mln PLN

Procentowy udział kredytów preferencyjnych z dopłatami w ogólnej liczbie kredytów
mieszkaniowych udzielonych przez wszystkie banki w 2009 roku

16%

Procentowy udział kredytów preferencyjnych z dopłatami w ogólnej kwocie kredytów
mieszkaniowych udzielonych przez wszystkie banki w 2009 roku

14%

•
•

prowadzenie rejestru osób, które są lub były stroną umowy
kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy
przekazywanie ze środków Funduszu Dopłat należnych
dopłat do instytucji kredytujących
wykonywanie funkcji kontroli prawidłowości stosowania
parametrów ustawowych i zastosowania dopłat w kredytach
preferencyjnych, udzielonych przez instytucje kredytujące.

BGK, we współpracy z instytucjami kredytującymi oraz organami
administracji rządowej, informował społeczeństwo o zasadach
ustawowych udzielania kredytów, prowadził promocję programu
w mediach lokalnych i ogólnopolskich, prezentował program na
targach mieszkaniowych, na portalu internetowym powroty.pl
wśród młodych emigrantów z Polski w krajach Unii Europejskiej
i USA, a także pozyskiwał do współpracy banki kredytujące budownictwo mieszkaniowe.

W 2009 roku, w sytuacji odnotowanych zjawisk kryzysowych
w polskiej gospodarce, zwiększeniu uległy obiektywne
ograniczenia w dostępie do kredytów mieszkaniowych. Trudności
przeżywał również sektor budownictwa mieszkaniowego, w tym
wiele przedsiębiorstw stojących przed realnym zagrożeniem
utraty płynności finansowej, związanym ze spadkiem popytu,
uwarunkowanym z kolei zaostrzeniem polityki kredytowej
banków i spadkiem zaufania na rynku finansowym.
W tych warunkach rządowy program preferencyjnych kredytów
mieszkaniowych, Rodzina na swoim, stanowił jeden z podstawowych instrumentów wykorzystywanych przez gospodarstwa
domowe na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
Celem programu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej małżeństw,
bądź osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno małoletnie dziecko lub dziecko – bez względu na jego wiek – na które
pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie ze środków budżetu państwa dopłaty do odsetek
od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego.
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Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w programie
Rodzina na swoim obejmuje:

W 2009 roku BGK przekazał ze środków Funduszu Dopłat do
instytucji kredytujących dopłaty w wysokości 75,9 mln PLN.
Kwota ta objęła kredyty udzielone od początku funkcjonowania
programu, pozostające w okresie spłat przez kredytobiorców.
Obciążenia Funduszu Dopłat z tytułu dopłat do kredytów Rodzina
na swoim wzrosły przeszło 4-krotnie z powodu bardzo dynamicznej sprzedaży kredytów w 2009 roku. Dla porównania
dopłaty za 2008 r. wyniosły 18,4 mln PLN.

10.2 Wsparcie budownictwa
socjalnego

W wyniku podejmowanych przez BGK działań, w 2009 roku
kredyty preferencyjne z dopłatami stały się powszechnie dostępne
i można je było uzyskać we wszystkich liczących się na rynku
w zakresie kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych bankach komercyjnych.
Ponadto Program zyskał pozytywny odbiór wśród firm deweloperskich i został oceniony jako szansa na podtrzymanie sprzedaży
nadwyżki wybudowanych mieszkań, oferowanych na rynku
pierwotnym, a nawet stał się jednym z bodźców do podejmowania
decyzji o zmianie kierunku projektowania przyszłych inwestycji –
mieszkania o mniejszej powierzchni, mieszczącego się w ustawowym limicie metrażu, który może być przedmiotem kredytowania
z dopłatami.

Rządowy Program finansowego wsparcia budownictwa
socjalnego stawia za cel zwiększenie zasobów lokali oraz
pomieszczeń dla osób najuboższych, takich jak lokale
socjalne, mieszkania komunalne i chronione, domy dla
bezdomnych oraz noclegownie.
Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego polega na
współfinansowaniu przez BGK części kosztów przedsięwzięć,
mających na celu utworzenie lokali w drodze budowy, remontu,
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz zakupu lokali lub
budynków mieszkalnych.
Wysokość finansowego wsparcia wynosi od 30% do 50% kosztów
przedsięwzięcia, w zależności od rodzaju realizowanego działania
i rodzaju tworzonego zasobu.

Środki na finansowe wsparcie BGK otrzymuje corocznie z budżetu
państwa w ramach zasilania Funduszu Dopłat, utworzonego
w Banku na podstawie ustawy. BGK udziela wsparcia
finansowego na podstawie wniosku składanego przez inwestorów. Wnioski są przyjmowane dwa razy do roku – w marcu i we
wrześniu. Po wpłynięciu wniosek podlega ocenie formalnej.
Z inwestorami, których wnioski uzyskały kwalifikacje, Bank
zawiera umowy o udzielenie finansowego wsparcia. Stanowią one
podstawę dla BGK przy dokonywaniu wypłat w zależności od
postępu robót oraz rozliczeń kosztów przedsięwzięcia po jego
zakończeniu.
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10. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej

Tabela 13. Wyniki Programu Rodzina na swoim (stan na 31.12.2009)

Liczba instytucji kredytujących w programie Rodzina na swoim
Bank realizuje szereg programów, które przyczyniają się do
poprawy sytuacji bytowej rodzin w Polsce. Sprawność BGK
w realizacji programów, rozpowszechniania i udzielania
informacji na ich temat, składają się na znaczący wpływ Banku
w obszarze rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w Polsce.
Prowadzone w 2009 roku przez BGK programy pozwoliły wielu
młodym rodzinom na realizację marzeń o własnym mieszkaniu,
poprawiły sytuację bytową osób najuboższych i umożliwiły
posiadanie mieszkania tym, których nie stać na jego zakup na
warunkach rynkowych.
W 2009 roku BGK realizował następujące programy mieszkaniowe: Rodzina na swoim, Program finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego oraz Program wspierania społecznego
budownictwa czynszowego.
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10.1 Rodzina na swoim

Liczba kredytów preferencyjnych udzielonych od początku funkcjonowania Programu

41,5 tys.

•

Kwota kredytów preferencyjnych udzielonych od początku funkcjonowania Programu

6 703,8 mln PLN

Liczba kredytów preferencyjnych udzielonych w 2009 roku

30,8 tys

Kwota udzielonych kredytów preferencyjnych w 2009 roku

5 417,6 mln PLN

Procentowy udział kredytów preferencyjnych z dopłatami w ogólnej liczbie kredytów
mieszkaniowych udzielonych przez wszystkie banki w 2009 roku

16%

Procentowy udział kredytów preferencyjnych z dopłatami w ogólnej kwocie kredytów
mieszkaniowych udzielonych przez wszystkie banki w 2009 roku

14%

•
•

prowadzenie rejestru osób, które są lub były stroną umowy
kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy
przekazywanie ze środków Funduszu Dopłat należnych
dopłat do instytucji kredytujących
wykonywanie funkcji kontroli prawidłowości stosowania
parametrów ustawowych i zastosowania dopłat w kredytach
preferencyjnych, udzielonych przez instytucje kredytujące.

BGK, we współpracy z instytucjami kredytującymi oraz organami
administracji rządowej, informował społeczeństwo o zasadach
ustawowych udzielania kredytów, prowadził promocję programu
w mediach lokalnych i ogólnopolskich, prezentował program na
targach mieszkaniowych, na portalu internetowym powroty.pl
wśród młodych emigrantów z Polski w krajach Unii Europejskiej
i USA, a także pozyskiwał do współpracy banki kredytujące budownictwo mieszkaniowe.

W 2009 roku, w sytuacji odnotowanych zjawisk kryzysowych
w polskiej gospodarce, zwiększeniu uległy obiektywne
ograniczenia w dostępie do kredytów mieszkaniowych. Trudności
przeżywał również sektor budownictwa mieszkaniowego, w tym
wiele przedsiębiorstw stojących przed realnym zagrożeniem
utraty płynności finansowej, związanym ze spadkiem popytu,
uwarunkowanym z kolei zaostrzeniem polityki kredytowej
banków i spadkiem zaufania na rynku finansowym.
W tych warunkach rządowy program preferencyjnych kredytów
mieszkaniowych, Rodzina na swoim, stanowił jeden z podstawowych instrumentów wykorzystywanych przez gospodarstwa
domowe na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
Celem programu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej małżeństw,
bądź osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno małoletnie dziecko lub dziecko – bez względu na jego wiek – na które
pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie ze środków budżetu państwa dopłaty do odsetek
od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego.
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Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w programie
Rodzina na swoim obejmuje:

W 2009 roku BGK przekazał ze środków Funduszu Dopłat do
instytucji kredytujących dopłaty w wysokości 75,9 mln PLN.
Kwota ta objęła kredyty udzielone od początku funkcjonowania
programu, pozostające w okresie spłat przez kredytobiorców.
Obciążenia Funduszu Dopłat z tytułu dopłat do kredytów Rodzina
na swoim wzrosły przeszło 4-krotnie z powodu bardzo dynamicznej sprzedaży kredytów w 2009 roku. Dla porównania
dopłaty za 2008 r. wyniosły 18,4 mln PLN.

10.2 Wsparcie budownictwa
socjalnego

W wyniku podejmowanych przez BGK działań, w 2009 roku
kredyty preferencyjne z dopłatami stały się powszechnie dostępne
i można je było uzyskać we wszystkich liczących się na rynku
w zakresie kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych bankach komercyjnych.
Ponadto Program zyskał pozytywny odbiór wśród firm deweloperskich i został oceniony jako szansa na podtrzymanie sprzedaży
nadwyżki wybudowanych mieszkań, oferowanych na rynku
pierwotnym, a nawet stał się jednym z bodźców do podejmowania
decyzji o zmianie kierunku projektowania przyszłych inwestycji –
mieszkania o mniejszej powierzchni, mieszczącego się w ustawowym limicie metrażu, który może być przedmiotem kredytowania
z dopłatami.

Rządowy Program finansowego wsparcia budownictwa
socjalnego stawia za cel zwiększenie zasobów lokali oraz
pomieszczeń dla osób najuboższych, takich jak lokale
socjalne, mieszkania komunalne i chronione, domy dla
bezdomnych oraz noclegownie.
Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego polega na
współfinansowaniu przez BGK części kosztów przedsięwzięć,
mających na celu utworzenie lokali w drodze budowy, remontu,
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz zakupu lokali lub
budynków mieszkalnych.
Wysokość finansowego wsparcia wynosi od 30% do 50% kosztów
przedsięwzięcia, w zależności od rodzaju realizowanego działania
i rodzaju tworzonego zasobu.

Środki na finansowe wsparcie BGK otrzymuje corocznie z budżetu
państwa w ramach zasilania Funduszu Dopłat, utworzonego
w Banku na podstawie ustawy. BGK udziela wsparcia
finansowego na podstawie wniosku składanego przez inwestorów. Wnioski są przyjmowane dwa razy do roku – w marcu i we
wrześniu. Po wpłynięciu wniosek podlega ocenie formalnej.
Z inwestorami, których wnioski uzyskały kwalifikacje, Bank
zawiera umowy o udzielenie finansowego wsparcia. Stanowią one
podstawę dla BGK przy dokonywaniu wypłat w zależności od
postępu robót oraz rozliczeń kosztów przedsięwzięcia po jego
zakończeniu.
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Tabela 14. Wyniki Programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego (stan na 31.12.2009)

Liczba wniosków o wsparcie finansowe złożona w 2009 roku

189

Liczba zakwalifikowanych wniosków

100

Kwota zakwalifikowanych wniosków

45 mln PLN

Liczba lokali, na które zostało przyznane wsparcie od początku Programu

6 847

Dotychczasowa kwota udzielonego wsparcia finansowego

161,5 mln PLN

Liczba zrealizowanych lokali od początku Programu

3 414

Kwota dotychczas wypłaconego wsparcia

66,8 mln PLN

10.3 Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego
Głównym celem działania programu jest realizacja budownictwa społecznego na wynajem o umiarkowanych czynszach, czyli
zapewnienie mieszkań dla osób nieposiadających zdolności kredytowej do zakupu mieszkania na wolnym
rynku, lecz osiągających dochody wyższe niż uprawniające do uzyskania mieszkań komunalnych i socjalnych.
Narzędziem do realizacji tego celu jest udzielanie preferencyjnych kredytów Towarzystwom Budownictwa Społecznego (TBS)
i spółdzielniom mieszkaniowym (SM), czyli podmiotom, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności.
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W okresie od 1 stycznia 2009 r. BGK udzielał kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, który uległ likwidacji z dniem 31 maja 2009 r. W kolejnym okresie, tj. od 1 czerwca 2009 r. do końca
roku, Bank udzielał kredytów ze środków własnych na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane w ramach realizacji programów
rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
Udzielany przez BGK kredyt ma charakter preferencyjny i przeznaczony jest na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz adaptacji budynków lub ich
części na cele mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych obejmuje również budowę
lokali oddanych do używania na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Tabela 15. Wyniki Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (stan na 31.12.2009)

Liczba umów zawartych z inwestorami w 2009 roku

72

Kwota umów zawartych z inwestorami w 2009 roku

414 mln PLN

Liczba zrealizowanych mieszkań na wynajem

3 396

Liczba promes udzielenia kredytu

41

Kwota promes udzielenia kredytu

ok. 189 mln PLN

Bank zakwalifikował również 48 wniosków, złożonych w ramach edycji 2008, do ubiegania się o udzielenie kredytu, na łączną
kwotę ok. 297 mln PLN. Kredyty udzielone w oparciu o zaakceptowane przez Bank wnioski z edycji 2008 pozwolą inwestorom
na częściowe sfinansowanie inwestycji z 3 561 mieszkaniami na wynajem.

11. Lepsza infrastruktura transportowa
Działalność finansowa Banku przekłada się na poprawę infrastruktury transportowej kraju. Według raportu „Polska 2030.
Wyzwania Rozwojowe”, przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, rozwój potencjału polskiej
infrastruktury, w tym transportowej, jest jednym z kluczowych wyzwań. BGK realizuje zadania w imieniu Krajowego Funduszu
Drogowego, Funduszu Kolejowego i zarządza Funduszem Żeglugi Śródlądowej. W ten sposób Bank bierze znaczący udział
w poprawie stanu infrastruktury transportowej.

11.1 Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)
Krajowy Fundusz Drogowy, w imieniu którego występuje Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzono w celu usprawnienia
procesu inwestycyjnego budowy dróg oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych
poprzez wsparcie realizacji Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Tabela 16. Kredyty zaciągnięte przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego z EBI

Projekt

Data

Kwota

Zadania

Zakładany
okres
realizacji

Wykorzystanie

50

Polska
Infrastruktura
Drogowa
– Projekt AFI

31.08.2005

380 mln EUR

Budowa obwodnic następujących
miast (łącznie 128,5 km): Wolin,
Gorzów Wielkopolski,
Międzyrzecz, Nowa Sól,
Jędrzejów, Lubień, Oleśnica,
Toruń, Młodzieszyn, Sochaczew,
Jabłonna Szubin, Piaski, Ślesin,
Jasło Biecz, Otmuchów

2002-2007

100%

Wydłużenie
Autostrady
A2 – A

31.08.2005

175 mln EUR

Budowa ok. 100 km odcinka
autostrady A2 pomiędzy Koninem
a Strykowem

2004-2005

100%

Projekt
Modernizacji
Dróg w Polsce

11.05.2006

200 mln EUR

Budowa lub modernizacja
następujących odcinków dróg: S1
Pyrzowice – Podwarpia, S5/S10
Bydgoszcz – Stryszek – Białe
Błota, S22 Elbląg – Grzechotki,
S8 Radzymin – Wyszków;
budowa obwodnic następujących
miast: Pilzno, Sławno, Głogów
Małopolski, Kobylanka, Puławy,
Okopy, Gniezno, Hrebenne,
Wadowice, Stalowa Wola,
Chałupki

2004-2009

100%
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Liczba wniosków o wsparcie finansowe złożona w 2009 roku
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Liczba zakwalifikowanych wniosków

100

Kwota zakwalifikowanych wniosków
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Liczba lokali, na które zostało przyznane wsparcie od początku Programu

6 847

Dotychczasowa kwota udzielonego wsparcia finansowego

161,5 mln PLN

Liczba zrealizowanych lokali od początku Programu

3 414

Kwota dotychczas wypłaconego wsparcia

66,8 mln PLN

10.3 Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego
Głównym celem działania programu jest realizacja budownictwa społecznego na wynajem o umiarkowanych czynszach, czyli
zapewnienie mieszkań dla osób nieposiadających zdolności kredytowej do zakupu mieszkania na wolnym
rynku, lecz osiągających dochody wyższe niż uprawniające do uzyskania mieszkań komunalnych i socjalnych.
Narzędziem do realizacji tego celu jest udzielanie preferencyjnych kredytów Towarzystwom Budownictwa Społecznego (TBS)
i spółdzielniom mieszkaniowym (SM), czyli podmiotom, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności.
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W okresie od 1 stycznia 2009 r. BGK udzielał kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, który uległ likwidacji z dniem 31 maja 2009 r. W kolejnym okresie, tj. od 1 czerwca 2009 r. do końca
roku, Bank udzielał kredytów ze środków własnych na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane w ramach realizacji programów
rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
Udzielany przez BGK kredyt ma charakter preferencyjny i przeznaczony jest na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz adaptacji budynków lub ich
części na cele mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych obejmuje również budowę
lokali oddanych do używania na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Tabela 15. Wyniki Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (stan na 31.12.2009)

Liczba umów zawartych z inwestorami w 2009 roku

72

Kwota umów zawartych z inwestorami w 2009 roku

414 mln PLN

Liczba zrealizowanych mieszkań na wynajem

3 396

Liczba promes udzielenia kredytu

41

Kwota promes udzielenia kredytu

ok. 189 mln PLN

Bank zakwalifikował również 48 wniosków, złożonych w ramach edycji 2008, do ubiegania się o udzielenie kredytu, na łączną
kwotę ok. 297 mln PLN. Kredyty udzielone w oparciu o zaakceptowane przez Bank wnioski z edycji 2008 pozwolą inwestorom
na częściowe sfinansowanie inwestycji z 3 561 mieszkaniami na wynajem.

11. Lepsza infrastruktura transportowa
Działalność finansowa Banku przekłada się na poprawę infrastruktury transportowej kraju. Według raportu „Polska 2030.
Wyzwania Rozwojowe”, przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, rozwój potencjału polskiej
infrastruktury, w tym transportowej, jest jednym z kluczowych wyzwań. BGK realizuje zadania w imieniu Krajowego Funduszu
Drogowego, Funduszu Kolejowego i zarządza Funduszem Żeglugi Śródlądowej. W ten sposób Bank bierze znaczący udział
w poprawie stanu infrastruktury transportowej.

11.1 Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)
Krajowy Fundusz Drogowy, w imieniu którego występuje Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzono w celu usprawnienia
procesu inwestycyjnego budowy dróg oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych
poprzez wsparcie realizacji Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Tabela 16. Kredyty zaciągnięte przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego z EBI

Projekt

Data

Kwota

Zadania

Zakładany
okres
realizacji

Wykorzystanie
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Polska
Infrastruktura
Drogowa
– Projekt AFI

31.08.2005

380 mln EUR

Budowa obwodnic następujących
miast (łącznie 128,5 km): Wolin,
Gorzów Wielkopolski,
Międzyrzecz, Nowa Sól,
Jędrzejów, Lubień, Oleśnica,
Toruń, Młodzieszyn, Sochaczew,
Jabłonna Szubin, Piaski, Ślesin,
Jasło Biecz, Otmuchów

2002-2007

100%

Wydłużenie
Autostrady
A2 – A

31.08.2005

175 mln EUR

Budowa ok. 100 km odcinka
autostrady A2 pomiędzy Koninem
a Strykowem

2004-2005

100%

Projekt
Modernizacji
Dróg w Polsce

11.05.2006

200 mln EUR

Budowa lub modernizacja
następujących odcinków dróg: S1
Pyrzowice – Podwarpia, S5/S10
Bydgoszcz – Stryszek – Białe
Błota, S22 Elbląg – Grzechotki,
S8 Radzymin – Wyszków;
budowa obwodnic następujących
miast: Pilzno, Sławno, Głogów
Małopolski, Kobylanka, Puławy,
Okopy, Gniezno, Hrebenne,
Wadowice, Stalowa Wola,
Chałupki

2004-2009

100%
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Projekt

Data

Kwota

Zadania

Zakładany
okres
realizacji

Wykorzystanie

Projekt

Data

Kwota

Zadania

Zakładany
okres
realizacji

Wykorzystanie

Projekt Budowy
Autostrad
w Polsce – A

25.10.2006

300 mln EUR

Budowa następujących odcinków
autostrad:
A1 Maciejów – Sośnica – Gorzyczki
(57 km),
A4 Zgorzelec – Krzyżowa (51,3 km);
Odnowa istniejącego odcinka
autostrady A6 Klucz – Kijewo
(8 km)

2005-2010

-

Projekt:
Priorytet TEN A1
(Toruń –
Stryków)

09.07.2010

350 mln EUR

Budowa ok. 144 km odcinka
autostrady A1 z Torunia do
Strykowa

2010-2012

-

Projekt:
Modernizacja
Dróg w Polsce II

17.08.2010

450 mln EUR

Budowa lub modernizacja
następujących dróg: Kędzierzyn-Koźle, Machowa – Łańcut, Łask –
Wadlew oraz budowa obwodnic
następujących miast: Kraśnik,
Mrągowo, Opoczno, Łęknica,
Wąchock, Miękowo, Olecko, Ełk,
Serock, Mszczonów, Żyrardów,
Jędrzejów, Tyniec Mały, Kraków

2009-2013

-

Projekt
Rehabilitacji
Dróg w Polsce

30.07.2007

300 mln EUR

Projekt polegający na
rehabilitacji, wzmocnieniu
i przebudowie części dróg
krajowych (łącznie
z nawierzchniami, mostami
i innymi obiektami), obejmujący
łącznie ok. 2 000 km

2006-2009

100%

Projekt:
Obwodnica
Warszawy (TEN)

17.11.2009

565 mln EUR

Budowa dwóch odcinków
współtworzących planowaną
obwodnicę Warszawy na drodze
S2 z Konotopy do węzła Puławska
(10,4 km) oraz na drodze S8
z Konotopy do węzła
Powązkowska (14,4 km);
budowa odcinka drogi S79
z węzła Lotnisko do węzła
Marynarska (4,4 km)

2006-2012

-

Projekt
Rehabilitacji
Dróg w Polsce II

04.12.2009

325 mln EUR

Projekt polegający na rehabilitacji
i przebudowie części dróg
krajowych (w tym chodniki, mosty
i inne obiekty), obejmujący
łącznie ok. 5 700 km

2009-2013

-

Projekt:
Autostrada A2
Stryków –
Konotopa

04.12.2009

500 mln EUR

Budowa autostrady A2 na odcinku
Stryków – Konotopa (91 km)

do 2013 r.

-

Projekt Budowy
Autostrad
w Polsce – B

16.03.2010

200 mln EUR

Kontynuacja inwestycji „Projekt
Budowy Autostrad w Polsce – A”

2005-2012

-
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okres
realizacji

Wykorzystanie

Projekt

Data

Kwota

Zadania

Zakładany
okres
realizacji

Wykorzystanie

Projekt Budowy
Autostrad
w Polsce – A

25.10.2006

300 mln EUR

Budowa następujących odcinków
autostrad:
A1 Maciejów – Sośnica – Gorzyczki
(57 km),
A4 Zgorzelec – Krzyżowa (51,3 km);
Odnowa istniejącego odcinka
autostrady A6 Klucz – Kijewo
(8 km)

2005-2010

-

Projekt:
Priorytet TEN A1
(Toruń –
Stryków)

09.07.2010

350 mln EUR

Budowa ok. 144 km odcinka
autostrady A1 z Torunia do
Strykowa

2010-2012

-

Projekt:
Modernizacja
Dróg w Polsce II

17.08.2010

450 mln EUR

Budowa lub modernizacja
następujących dróg: Kędzierzyn-Koźle, Machowa – Łańcut, Łask –
Wadlew oraz budowa obwodnic
następujących miast: Kraśnik,
Mrągowo, Opoczno, Łęknica,
Wąchock, Miękowo, Olecko, Ełk,
Serock, Mszczonów, Żyrardów,
Jędrzejów, Tyniec Mały, Kraków

2009-2013

-

Projekt
Rehabilitacji
Dróg w Polsce

30.07.2007

300 mln EUR

Projekt polegający na
rehabilitacji, wzmocnieniu
i przebudowie części dróg
krajowych (łącznie
z nawierzchniami, mostami
i innymi obiektami), obejmujący
łącznie ok. 2 000 km

2006-2009

100%

Projekt:
Obwodnica
Warszawy (TEN)

17.11.2009

565 mln EUR

Budowa dwóch odcinków
współtworzących planowaną
obwodnicę Warszawy na drodze
S2 z Konotopy do węzła Puławska
(10,4 km) oraz na drodze S8
z Konotopy do węzła
Powązkowska (14,4 km);
budowa odcinka drogi S79
z węzła Lotnisko do węzła
Marynarska (4,4 km)

2006-2012

-

Projekt
Rehabilitacji
Dróg w Polsce II

04.12.2009

325 mln EUR

Projekt polegający na rehabilitacji
i przebudowie części dróg
krajowych (w tym chodniki, mosty
i inne obiekty), obejmujący
łącznie ok. 5 700 km

2009-2013

-

Projekt:
Autostrada A2
Stryków –
Konotopa

04.12.2009

500 mln EUR

Budowa autostrady A2 na odcinku
Stryków – Konotopa (91 km)

do 2013 r.

-

Projekt Budowy
Autostrad
w Polsce – B

16.03.2010

200 mln EUR

Kontynuacja inwestycji „Projekt
Budowy Autostrad w Polsce – A”

2005-2012

-
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Tabela 17. Lista inwestycji objętych finansowaniem ze środków KFD
(w tym ze środków pochodzących z emisji) w 2009 roku
Autostrady

budowa autostrady A1 Toruń – Stryków (POIiŚ); budowa autostrady A1 Pyrzowice – Maciejów –
Sośnica (POIiŚ); budowa autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki (stara perspektywa); budowa autostrady
A2 Konin – Koło; budowa autostrady A2 Koło – Dąbie; dostosowanie autostrady A2 Konin – Stryków
do standardów autostrady płatnej i poboru opłat; budowa autostrady A2 węzeł Stryków II – węzeł
Stryków I wraz z łącznikiem do drogi nr 14; budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa;
dostosowanie autostrady A2 Stryków – Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat;
budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. węzeł Lubelska – Siedlce
(POIiŚ); dostosowanie autostrady A4 Wrocław – Katowice na odc. Wrocław – Sośnica do standardów
autostrady płatnej i poboru opłat; budowa autostrady A4 Sośnica – Murckowska; budowa autostrady
A4 Zgorzelec – Krzyżowa; przebudowa autostrady A6 Klucz – Kijewo; budowa autostrady A4 Wielicka
– Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów – Christo Botewa – Igołomska; budowa autostrady A4 Kraków –
Tarnów węzeł Szarów – węzeł Krzyż (POIiŚ); budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów węzeł Krzyż –
węzeł Rzeszów Wschód (POIiŚ); budowa autostrady A4 Rzeszów – Korczowa (POIiŚ); budowa
obwodnicy Wrocławia A8; budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice; budowa autostrady A18 Olszyna
– Golnice (przebudowa jezdni południowej) (POIiŚ)

PO Infrastruktura
i Środowisko
(z wyłączeniem
autostrad)

budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała; budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc.
w. Konotopa – w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko – Marynarska (S79); budowa drogi S3 Szczecin –
Gorzów Wielkopolski; budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól; budowa drogi S3 Nowa Sól
– Legnica (A4); budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka; budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz;
budowa drogi S5 Bydgoszcz – Żnin; budowa drogi S5 Gniezno – Poznań (węzeł Kleszczewo); budowa
drogi S5 Poznań (A2 węzeł Głuchowo) – Kaczkowo; budowa drogi S5 Kaczkowo – Korzeńsko; budowa
drogi S5 Korzeńsko – Wrocław; budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22); budowa drogi S7 Elbląg
(S22) – Olsztynek (S51); budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10); budowa drogi S7 Płońsk
(S10) – Warszawa (S8); przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca; budowa drogi S7 Grójec
– Białobrzegi; budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów; budowa drogi S7 Jędrzejów – gr. woj.
świętokrzyskiego; budowa drogi ekspresowej S7 gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków; przebudowa
drogi S7 Lubień – Rabka; budowa drogi ekspresowej S8/S7 węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz
z powiązaniami z DK nr 7 w węźle Magdalenka; przebudowa drogi S8 Białystok – granica państwa;
przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok; przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa;
przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego); budowa drogi S8 Konotopa –
ul. Powązkowska w Warszawie; budowa drogi S8 Wrocław – Psie Pole – Syców; budowa drogi
ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy; budowa drogi ekspresowej S8 na
odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1); przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej
Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka
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PO Rozwój Polski
Wschodniej

budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4; budowa obwodnic Nowego Miasta i Lubawy na drodze
nr 15; budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65; przejście przez Starachowice na drodze nr 42;
budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42; budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na
drodze nr 42 i 9; budowa obwodnicy Mrągowa na drodze nr 59; budowa obwodnicy Szczuczyna na
drodze nr 61; budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze nr 61; budowa obwodnicy Stawiski
na drodze nr 61; budowa obwodnicy Olecka na drodze nr 65; budowa obwodnicy Frampola na drodze
nr 74; budowa obwodnicy Gorajca na drodze nr 74; budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze nr 74;
budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK nr 77 Lipnik – Przemyśl; budowa północnej
obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78

Projekty UE
z perspektywy
2004-2006
(z wyłączeniem
autostrad)

budowa drogi S1 Bielsko-Biała – Cieszyn; budowa drogi S7 obwodnica Grójca; budowa drogi S7
Białobrzegi – Jedlińsk; budowa drogi S8 Radzymin – Wyszków z obwodnicą Wyszkowa; budowa drogi
S22 Elbląg – Grzechotki; budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez
Wisłę na drodze nr 12; budowa obwodnicy Hrebennego na drodze nr 17 wraz z przebudową drogi
nr 17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne; wzmocnienie drogi nr 4 Kraków – Targowisko – Tarnów;
przebudowa drogi nr 7 Jazowa – Elbląg; wzmocnienie drogi nr 7 Gdańsk – Jazowa wraz z przebudową
mostu w Kieżmarku; wzmocnienie drogi nr 50 Grójec – Mińsk Mazowiecki; rozbudowa drogi nr 51
na odcinku Barcikowo – Spręcewo wraz z budową obwodnicy Spręcewa; przebudowa DK nr 81
od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice; przebudowa drogi nr 2 Siedlce – Terespol
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Kontynuowane
zadania (poza
poz. I, II, III, IV)

roboty na A2 – autostradowa obwodnica Poznania; rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg
dojazdowych na autostradzie A4; wzmocnienie autostrady A4 Balice – Opatkowice; budowa drogi S1
Pyrzowice – Podwarpie (II etap); budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap); budowa
północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S1 Bielsko-Biała – Żywiec; budowa obwodnicy
Gorzowa Wielkopolskiego na drodze S3 (II etap); budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz – Stryszek i Białe
Błota; budowa drogi S6 odc. Redzikowo – Lębork; budowa drogi S6 Trasa Kaszubska odc. Lębork –
obwodnica Trójmiasta; prace przygotowawcze do budowy dróg S7 i S74 na terenie województwa
świętokrzyskiego; budowa drogi S7 Myślenice – Lubień z obwodnicą Lubnia; budowa obwodnicy
Stargardu na drodze S10; rozbudowa drogi S11 Poznań – Kórnik; budowa zachodniej obwodnicy
Poznania w ciągu S11, odc. płn Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo); budowa obwodnicy Jarocina
w ciągu S11 Murzynówko – Jarocin; budowa drogi S69 Żywiec – Zwardoń; budowa obwodnicy Kowala
na drodze nr 1; budowa obwodnicy Nowej Soli na drodze nr 3; budowa obwodnicy Augustowa łącznie
z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8; budowa obwodnicy Puław (II etap)
na drodze nr 12; budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19; budowa obwodnicy Międzyrzeca
Podlaskiego na drodze nr 19; budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze nr 25; budowa
obwodnicy Biecza na drodze nr 28; budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK nr 35; budowa
obwodnicy Krzepic na drodze nr 43; budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46; budowa obwodnicy
Gostynina na drodze nr 60; budowa obwodnicy Jabłonnej w ciągu drogi nr 61; budowa obwodnicy
Zabierzowa na drodze nr 79; rozbudowa drogi nr 2 odc. Kutno – Łowicz; rozbudowa obwodnicy
Płońska na drodze nr 7; budowa węzła Kielce Północ na drodze nr 7; wzmocnienie drogi nr 7 Kraków –
Myślenice (jezdnia lewa); przebudowa drogi nr 7 Kraków – Chyżne (odcinek Zabornia – Chyżne);
przebudowa drogi nr 8 Białystok – Katrynka – Przewalanka; przejście przez Starogard Gdański na
drodze nr 22; przebudowa drogi nr 61 Zegrze – Serock; budowa wiaduktu w Legionowie na drodze
nr 61; przejście przez Pisz na drodze nr 63; przebudowa drogi nr 73 Kielce – Wola Morawicka wraz
z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej; przełożenie drogi nr 73, umożliwiające połączenie
autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą nr 4 (węzeł Lwowska); przebudowa drogi nr 79 Warszawa –
Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan; budowa drugiego mostu przez Wisłę
w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; udział w budowie mostu w Piwnicznej
na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami
Budowa obwodnic na drogach krajowych:
budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostrowice na drodze S3; budowa obwodnicy m. Brzozowo
na drodze S3; budowa obwodnicy Wałcza dr. nr S10; budowa obwodnicy Wyrzysk w ciągu DK S10;
budowa obwodnicy Bolkowa na drodze nr 3/5; budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu
DK S11 (2 etapy); budowa obwodnicy Wrześni w ciągu DK 15; budowa obwodnicy Kępna dr. nr S11;
budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 wraz z łącznikiem DK 46; zachodnia obwodnica Łodzi
w ciągu dr. eksp. S14 wraz z obwodnicą Pabianic; budowa obwodnicy Góry Kalwarii na dr. nr 50/79
wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa; budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu
drogi S17; budowa obwodnicy Krośniewic na DK nr 1 i 2; budowa obwodnicy Miękowana dr. nr 3
(POIiŚ); budowa obwodnicy Ropczyc na dr. nr 4; budowa obwodnicy Słupska na DK nr 6; budowa
obwodnicy Bełchatowa na dr. nr 8; budowa obwodnicy Wielunia na dr. nr 8; budowa obwodnicy Iłży
na dr. nr 9; budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12; budowa obwodnicy Bąkowa na dr. nr 11; budowa
obwodnicy Opoczna na dr. nr 12; budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego na dr. nr 15; budowa
obwodnicy Brodnicy dr. nr 15; budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu DK nr 20; budowa
obwodnicy m. Myślibórz w ciągu DK nr 26; obwodnica m. Nowogród Bobrzański na dr. nr 27; budowa
obwodnicy m. Zator dr. nr 28; obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32; budowa obwodnicy Tyńca
i Małuszowa dr. nr 35; budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (2 etapy); budowa
obwodnicy Skawiny na dr. nr 44; budowa obwodnicy m. Myślina na dr. nr 46; budowa obwodnicy
Mszczonowa na dr. nr 50; budowa obwodnicy Raciąża w ciągu DK nr 60; budowa obwodnicy Gołdapi
na dr. nr 65; budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu DK 77; budowa obwodnicy Siewierza na drodze
nr 78; budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł Radzikowskiego – węzeł Modlnica na drodze nr 94
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Tabela 17. Lista inwestycji objętych finansowaniem ze środków KFD
(w tym ze środków pochodzących z emisji) w 2009 roku
Autostrady

budowa autostrady A1 Toruń – Stryków (POIiŚ); budowa autostrady A1 Pyrzowice – Maciejów –
Sośnica (POIiŚ); budowa autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki (stara perspektywa); budowa autostrady
A2 Konin – Koło; budowa autostrady A2 Koło – Dąbie; dostosowanie autostrady A2 Konin – Stryków
do standardów autostrady płatnej i poboru opłat; budowa autostrady A2 węzeł Stryków II – węzeł
Stryków I wraz z łącznikiem do drogi nr 14; budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa;
dostosowanie autostrady A2 Stryków – Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat;
budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. węzeł Lubelska – Siedlce
(POIiŚ); dostosowanie autostrady A4 Wrocław – Katowice na odc. Wrocław – Sośnica do standardów
autostrady płatnej i poboru opłat; budowa autostrady A4 Sośnica – Murckowska; budowa autostrady
A4 Zgorzelec – Krzyżowa; przebudowa autostrady A6 Klucz – Kijewo; budowa autostrady A4 Wielicka
– Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów – Christo Botewa – Igołomska; budowa autostrady A4 Kraków –
Tarnów węzeł Szarów – węzeł Krzyż (POIiŚ); budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów węzeł Krzyż –
węzeł Rzeszów Wschód (POIiŚ); budowa autostrady A4 Rzeszów – Korczowa (POIiŚ); budowa
obwodnicy Wrocławia A8; budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice; budowa autostrady A18 Olszyna
– Golnice (przebudowa jezdni południowej) (POIiŚ)

PO Infrastruktura
i Środowisko
(z wyłączeniem
autostrad)

budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała; budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc.
w. Konotopa – w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko – Marynarska (S79); budowa drogi S3 Szczecin –
Gorzów Wielkopolski; budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól; budowa drogi S3 Nowa Sól
– Legnica (A4); budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka; budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz;
budowa drogi S5 Bydgoszcz – Żnin; budowa drogi S5 Gniezno – Poznań (węzeł Kleszczewo); budowa
drogi S5 Poznań (A2 węzeł Głuchowo) – Kaczkowo; budowa drogi S5 Kaczkowo – Korzeńsko; budowa
drogi S5 Korzeńsko – Wrocław; budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22); budowa drogi S7 Elbląg
(S22) – Olsztynek (S51); budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10); budowa drogi S7 Płońsk
(S10) – Warszawa (S8); przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca; budowa drogi S7 Grójec
– Białobrzegi; budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów; budowa drogi S7 Jędrzejów – gr. woj.
świętokrzyskiego; budowa drogi ekspresowej S7 gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków; przebudowa
drogi S7 Lubień – Rabka; budowa drogi ekspresowej S8/S7 węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz
z powiązaniami z DK nr 7 w węźle Magdalenka; przebudowa drogi S8 Białystok – granica państwa;
przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok; przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa;
przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego); budowa drogi S8 Konotopa –
ul. Powązkowska w Warszawie; budowa drogi S8 Wrocław – Psie Pole – Syców; budowa drogi
ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy; budowa drogi ekspresowej S8 na
odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1); przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej
Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka
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PO Rozwój Polski
Wschodniej

budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4; budowa obwodnic Nowego Miasta i Lubawy na drodze
nr 15; budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65; przejście przez Starachowice na drodze nr 42;
budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42; budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na
drodze nr 42 i 9; budowa obwodnicy Mrągowa na drodze nr 59; budowa obwodnicy Szczuczyna na
drodze nr 61; budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze nr 61; budowa obwodnicy Stawiski
na drodze nr 61; budowa obwodnicy Olecka na drodze nr 65; budowa obwodnicy Frampola na drodze
nr 74; budowa obwodnicy Gorajca na drodze nr 74; budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze nr 74;
budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK nr 77 Lipnik – Przemyśl; budowa północnej
obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78

Projekty UE
z perspektywy
2004-2006
(z wyłączeniem
autostrad)

budowa drogi S1 Bielsko-Biała – Cieszyn; budowa drogi S7 obwodnica Grójca; budowa drogi S7
Białobrzegi – Jedlińsk; budowa drogi S8 Radzymin – Wyszków z obwodnicą Wyszkowa; budowa drogi
S22 Elbląg – Grzechotki; budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez
Wisłę na drodze nr 12; budowa obwodnicy Hrebennego na drodze nr 17 wraz z przebudową drogi
nr 17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne; wzmocnienie drogi nr 4 Kraków – Targowisko – Tarnów;
przebudowa drogi nr 7 Jazowa – Elbląg; wzmocnienie drogi nr 7 Gdańsk – Jazowa wraz z przebudową
mostu w Kieżmarku; wzmocnienie drogi nr 50 Grójec – Mińsk Mazowiecki; rozbudowa drogi nr 51
na odcinku Barcikowo – Spręcewo wraz z budową obwodnicy Spręcewa; przebudowa DK nr 81
od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice; przebudowa drogi nr 2 Siedlce – Terespol
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(w tym ze środków pochodzących z emisji) w 2009 roku

Kontynuowane
zadania (poza
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roboty na A2 – autostradowa obwodnica Poznania; rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg
dojazdowych na autostradzie A4; wzmocnienie autostrady A4 Balice – Opatkowice; budowa drogi S1
Pyrzowice – Podwarpie (II etap); budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap); budowa
północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S1 Bielsko-Biała – Żywiec; budowa obwodnicy
Gorzowa Wielkopolskiego na drodze S3 (II etap); budowa dogi S5 i S10 Bydgoszcz – Stryszek i Białe
Błota; budowa drogi S6 odc. Redzikowo – Lębork; budowa drogi S6 Trasa Kaszubska odc. Lębork –
obwodnica Trójmiasta; prace przygotowawcze do budowy dróg S7 i S74 na terenie województwa
świętokrzyskiego; budowa drogi S7 Myślenice – Lubień z obwodnicą Lubnia; budowa obwodnicy
Stargardu na drodze S10; rozbudowa drogi S11 Poznań – Kórnik; budowa zachodniej obwodnicy
Poznania w ciągu S11, odc. płn Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo); budowa obwodnicy Jarocina
w ciągu S11 Murzynówko – Jarocin; budowa drogi S69 Żywiec – Zwardoń; budowa obwodnicy Kowala
na drodze nr 1; budowa obwodnicy Nowej Soli na drodze nr 3; budowa obwodnicy Augustowa łącznie
z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8; budowa obwodnicy Puław (II etap)
na drodze nr 12; budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19; budowa obwodnicy Międzyrzeca
Podlaskiego na drodze nr 19; budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze nr 25; budowa
obwodnicy Biecza na drodze nr 28; budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK nr 35; budowa
obwodnicy Krzepic na drodze nr 43; budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46; budowa obwodnicy
Gostynina na drodze nr 60; budowa obwodnicy Jabłonnej w ciągu drogi nr 61; budowa obwodnicy
Zabierzowa na drodze nr 79; rozbudowa drogi nr 2 odc. Kutno – Łowicz; rozbudowa obwodnicy
Płońska na drodze nr 7; budowa węzła Kielce Północ na drodze nr 7; wzmocnienie drogi nr 7 Kraków –
Myślenice (jezdnia lewa); przebudowa drogi nr 7 Kraków – Chyżne (odcinek Zabornia – Chyżne);
przebudowa drogi nr 8 Białystok – Katrynka – Przewalanka; przejście przez Starogard Gdański na
drodze nr 22; przebudowa drogi nr 61 Zegrze – Serock; budowa wiaduktu w Legionowie na drodze
nr 61; przejście przez Pisz na drodze nr 63; przebudowa drogi nr 73 Kielce – Wola Morawicka wraz
z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej; przełożenie drogi nr 73, umożliwiające połączenie
autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą nr 4 (węzeł Lwowska); przebudowa drogi nr 79 Warszawa –
Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan; budowa drugiego mostu przez Wisłę
w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; udział w budowie mostu w Piwnicznej
na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami
Budowa obwodnic na drogach krajowych:
budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostrowice na drodze S3; budowa obwodnicy m. Brzozowo
na drodze S3; budowa obwodnicy Wałcza dr. nr S10; budowa obwodnicy Wyrzysk w ciągu DK S10;
budowa obwodnicy Bolkowa na drodze nr 3/5; budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu
DK S11 (2 etapy); budowa obwodnicy Wrześni w ciągu DK 15; budowa obwodnicy Kępna dr. nr S11;
budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 wraz z łącznikiem DK 46; zachodnia obwodnica Łodzi
w ciągu dr. eksp. S14 wraz z obwodnicą Pabianic; budowa obwodnicy Góry Kalwarii na dr. nr 50/79
wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa; budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu
drogi S17; budowa obwodnicy Krośniewic na DK nr 1 i 2; budowa obwodnicy Miękowana dr. nr 3
(POIiŚ); budowa obwodnicy Ropczyc na dr. nr 4; budowa obwodnicy Słupska na DK nr 6; budowa
obwodnicy Bełchatowa na dr. nr 8; budowa obwodnicy Wielunia na dr. nr 8; budowa obwodnicy Iłży
na dr. nr 9; budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12; budowa obwodnicy Bąkowa na dr. nr 11; budowa
obwodnicy Opoczna na dr. nr 12; budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego na dr. nr 15; budowa
obwodnicy Brodnicy dr. nr 15; budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu DK nr 20; budowa
obwodnicy m. Myślibórz w ciągu DK nr 26; obwodnica m. Nowogród Bobrzański na dr. nr 27; budowa
obwodnicy m. Zator dr. nr 28; obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32; budowa obwodnicy Tyńca
i Małuszowa dr. nr 35; budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (2 etapy); budowa
obwodnicy Skawiny na dr. nr 44; budowa obwodnicy m. Myślina na dr. nr 46; budowa obwodnicy
Mszczonowa na dr. nr 50; budowa obwodnicy Raciąża w ciągu DK nr 60; budowa obwodnicy Gołdapi
na dr. nr 65; budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu DK 77; budowa obwodnicy Siewierza na drodze
nr 78; budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł Radzikowskiego – węzeł Modlnica na drodze nr 94
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Tabela 18. Lista inwestycji, które były finansowane ze środków FK w 2009 roku

Obszar

Wzmocnienia sieci drogowej
przebudowa DK nr 1 odc. Pruszcz Gdański – Pszczółki; rozbudowa i wzmocnienie DK 1 na odc. Toruń –
Włocławek; wzmocnienie DK 1 na odc. Sierpów – Emilia; wzmocnienie DK 1 przejście przez Łęczycę;
przebudowa DK 2 na odc. Kościelec – Koło – Kłodawa; wzmocnienie nawierzchni DK 2 na odc.
Sochaczew – Ożarów; przebudowa DK 2 na odc. Zakręt – Siedlce; przebudowa i wzmocnienie
obwodnicy Tarnowa na DK 4; wzmocnienie DK 4 na odc. Łańcut – Radymno wraz z rozbudową odcinka
Łańcut – Głuchów; wzmocnienie DK 8 na odc. Sokolniki – Wieluń; wzmocnienie DK 10 na odc. gr.
województwa kujawsko-pomorskiego – Sierpc; wzmocnienie DK 12 na odc. Łęknica – Trzebiel;
wzmocnienie DK 12 na odc. Słomków – Sieradz; wzmocnienie DK 12 na odc. Łask – Wadlew;
przebudowa DK 14 na odc. Głowno – gr. Łodzi; przebudowa DK 14 na odc. Głowno – Łowicz;
wzmocnienie DK 15 na odc. Gniezno – Września; wzmocnienie DK 16/15 na odc. Samoborowo –
Ornowo; przebudowa ze wzmocnieniem DK 17 na odc. Piaski – Łopiennik wraz z przebudową
skrzyżowania w m. Piaski; przebudowa DK 28 na odc. Przemyśl – Medyka; przebudowa odcinka DK
nr 55 w m. Kwidzyń wraz z przebudową trzech skrzyżowań na ronda w m. Kwidzyn; przebudowa
DK 73 na odc. Szczucin – Dąbrowa Tarnowska; przebudowa/wzmocnienie nawierzchni DK 73 na odc.
Dąbrowa – Tarnów; przebudowa/wzmocnienie nawierzchni DK 75 na odc. (Kraków) Niepołomice –
Targowisko; budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia wraz z dojazdami w ciągu DK nr 90;
przebudowa DK 91 na odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego; wzmocnienie DK 94 na odc. Mazurowice –
Wrocław; przebudowa DK 94 na odc. Krzywa – Chojnów; przebudowa DK 94 na odc. Chojnów –
Legnica; przebudowa DK 94 na odc. Legnica – Prochowice

Działanie
Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych przez PKP PLK S.A.

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 72,580-74,130 wraz z niezbędną renowacją odwodnienia i związaną
z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi robotami
elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 1)

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 72,570-74,100 wraz z niezbędną renowacją odwodnienia i związaną
z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi robotami
elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 2)

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 74,900-81,075, km 82,710-85,820 wraz z niezbędną renowacją
odwodnienia i związaną z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi
robotami elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 2), a także modernizacja torów na stacji
Wałbrzych Główny (tory nr 5, 17, 17a)

E59

przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin – Świnoujście
2004-PL-92602-S

E65

modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II

131

modernizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew w km 344,719-362,385

202

modernizacja nawierzchni linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na odcinku Białogard –
Cieszyno Łobeskie w km 265,400-289,100

272

wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 272 Kluczbork – Poznań (tor nr 1)

204 i 217

poprawa dostępu do kolejowego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską w rejonie stacji Braniewo na liniach
kolejowych nr 204 Malbork – Braniewo – Granica Państwa i nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo(SZ) Granica Państwa

19, 507 i 509

modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych:
1. nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów w km 1,094-6,255,
2. nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Gołąbki w km 0,965-2,523,
3. nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska w km 1,250-7,925

271 i 273

odbudowa elementów estakady kolejowej i wiaduktów w ciągu linii:
1. nr 271 Wrocław – Poznań,
2. nr 273 Wrocław – Szczecin wraz z robotami towarzyszącymi

274

– modernizacja toru i rozjazdu wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Szczawienko w torze nr 1
w km 65,388-66,346
– wymiana szyn i rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Szczawienko w torze nr 2
w km 64,900-66,530
– modernizacja nawierzchni oraz wymiana szyn wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Główny
w torze nr 25 w km 78,488-78,968
– modernizacja toru i rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Fabryczny w torze nr 2
w km 74,092-74,192

11.2 Fundusz Kolejowy (FK)
Bank Gospodarstwa Krajowego występuje również
w imieniu Funduszu Kolejowego (FK), którego podstawowym
celem jest gromadzenie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii
kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych.

W pierwszych latach działalności Funduszu część jego
przychodów przeznaczana była na pokrycie utraconych przez
przewoźników kolejowych w latach 2002-2003 przychodów
z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych
przewozach pasażerskich, niepokrytych dotychczas wypłaconymi
dotacjami, przekazanymi przez Skarb Państwa z tego tytułu.
Począwszy od 5 sierpnia 2009 roku – po wejściu w życie ustawy
z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 966), zmieniającej
również ustawę o Funduszu Kolejowym – środki FK w latach
2009-2015 są wydatkowane także na finansowanie lub
współfinansowanie przez samorządy województw zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
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Tabela 18. Lista inwestycji, które były finansowane ze środków FK w 2009 roku

Obszar

Wzmocnienia sieci drogowej
przebudowa DK nr 1 odc. Pruszcz Gdański – Pszczółki; rozbudowa i wzmocnienie DK 1 na odc. Toruń –
Włocławek; wzmocnienie DK 1 na odc. Sierpów – Emilia; wzmocnienie DK 1 przejście przez Łęczycę;
przebudowa DK 2 na odc. Kościelec – Koło – Kłodawa; wzmocnienie nawierzchni DK 2 na odc.
Sochaczew – Ożarów; przebudowa DK 2 na odc. Zakręt – Siedlce; przebudowa i wzmocnienie
obwodnicy Tarnowa na DK 4; wzmocnienie DK 4 na odc. Łańcut – Radymno wraz z rozbudową odcinka
Łańcut – Głuchów; wzmocnienie DK 8 na odc. Sokolniki – Wieluń; wzmocnienie DK 10 na odc. gr.
województwa kujawsko-pomorskiego – Sierpc; wzmocnienie DK 12 na odc. Łęknica – Trzebiel;
wzmocnienie DK 12 na odc. Słomków – Sieradz; wzmocnienie DK 12 na odc. Łask – Wadlew;
przebudowa DK 14 na odc. Głowno – gr. Łodzi; przebudowa DK 14 na odc. Głowno – Łowicz;
wzmocnienie DK 15 na odc. Gniezno – Września; wzmocnienie DK 16/15 na odc. Samoborowo –
Ornowo; przebudowa ze wzmocnieniem DK 17 na odc. Piaski – Łopiennik wraz z przebudową
skrzyżowania w m. Piaski; przebudowa DK 28 na odc. Przemyśl – Medyka; przebudowa odcinka DK
nr 55 w m. Kwidzyń wraz z przebudową trzech skrzyżowań na ronda w m. Kwidzyn; przebudowa
DK 73 na odc. Szczucin – Dąbrowa Tarnowska; przebudowa/wzmocnienie nawierzchni DK 73 na odc.
Dąbrowa – Tarnów; przebudowa/wzmocnienie nawierzchni DK 75 na odc. (Kraków) Niepołomice –
Targowisko; budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia wraz z dojazdami w ciągu DK nr 90;
przebudowa DK 91 na odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego; wzmocnienie DK 94 na odc. Mazurowice –
Wrocław; przebudowa DK 94 na odc. Krzywa – Chojnów; przebudowa DK 94 na odc. Chojnów –
Legnica; przebudowa DK 94 na odc. Legnica – Prochowice

Działanie
Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych przez PKP PLK S.A.

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 72,580-74,130 wraz z niezbędną renowacją odwodnienia i związaną
z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi robotami
elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 1)

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 72,570-74,100 wraz z niezbędną renowacją odwodnienia i związaną
z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi robotami
elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 2)

274

modernizacja nawierzchni na typ UIC60 km 74,900-81,075, km 82,710-85,820 wraz z niezbędną renowacją
odwodnienia i związaną z nią modernizacją przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych, z towarzyszącymi
robotami elektroenergetycznymi i sterowania ruchem kolejowym (tor nr 2), a także modernizacja torów na stacji
Wałbrzych Główny (tory nr 5, 17, 17a)

E59

przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin – Świnoujście
2004-PL-92602-S

E65

modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II

131

modernizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew w km 344,719-362,385

202

modernizacja nawierzchni linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na odcinku Białogard –
Cieszyno Łobeskie w km 265,400-289,100

272

wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 272 Kluczbork – Poznań (tor nr 1)

204 i 217

poprawa dostępu do kolejowego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską w rejonie stacji Braniewo na liniach
kolejowych nr 204 Malbork – Braniewo – Granica Państwa i nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo(SZ) Granica Państwa

19, 507 i 509

modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych:
1. nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów w km 1,094-6,255,
2. nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Gołąbki w km 0,965-2,523,
3. nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska w km 1,250-7,925

271 i 273

odbudowa elementów estakady kolejowej i wiaduktów w ciągu linii:
1. nr 271 Wrocław – Poznań,
2. nr 273 Wrocław – Szczecin wraz z robotami towarzyszącymi

274

– modernizacja toru i rozjazdu wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Szczawienko w torze nr 1
w km 65,388-66,346
– wymiana szyn i rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Szczawienko w torze nr 2
w km 64,900-66,530
– modernizacja nawierzchni oraz wymiana szyn wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Główny
w torze nr 25 w km 78,488-78,968
– modernizacja toru i rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Wałbrzych Fabryczny w torze nr 2
w km 74,092-74,192

11.2 Fundusz Kolejowy (FK)
Bank Gospodarstwa Krajowego występuje również
w imieniu Funduszu Kolejowego (FK), którego podstawowym
celem jest gromadzenie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii
kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych.

W pierwszych latach działalności Funduszu część jego
przychodów przeznaczana była na pokrycie utraconych przez
przewoźników kolejowych w latach 2002-2003 przychodów
z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych
przewozach pasażerskich, niepokrytych dotychczas wypłaconymi
dotacjami, przekazanymi przez Skarb Państwa z tego tytułu.
Począwszy od 5 sierpnia 2009 roku – po wejściu w życie ustawy
z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 966), zmieniającej
również ustawę o Funduszu Kolejowym – środki FK w latach
2009-2015 są wydatkowane także na finansowanie lub
współfinansowanie przez samorządy województw zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
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273

modernizacja linii nr 273 w torze nr 1 w km 154,990-165,740 wraz z robotami towarzyszącymi i modernizacją
przejazdów kolejowych w km 158,431; 159,511; 160,279; 160,933; 164,517

525

modernizacja linii nr 525 Czachówek Południowy - Czachówek Wschodni w torze nr 1 km 0,018-1,644

Działanie
Zadania w zakresie remontów i utrzymania

131

wymiana szyn „OC" w torze nr 1 w km 370,950-377,752

132

wymiana szyn „OC" w torze nr 2 w km 62,660-65,000

272

wymiana szyn „OC" w torze nr 2 w km 18,000-19,200

274

wymiana 3 sztuk rozjazdów wraz z wymianą toru nr 2 w km 28,647-28,820 na p.o. Mietków; wymiana toru nr 2 na
długości 0,550 km torów wraz z oczyszczeniem podsypki i podbiciem toru w km 69,072-69,832 na stacji Wałbrzych
Miasto; wymiana podwójnego połączenia torów nr 1 i 2 w km 78,388-78,442 poprzez wymianę 4 sztuk rozjazdów
i 1 skrzyżowania torów na stacji Wałbrzych Główny
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250

budowa Dyspozytorskiego Centrum Sterowania Ruchem (DCS) – etap III - stacja Sopot

250

budowa Dyspozytorskiego Centrum Sterowania Ruchem (DCS) – etap IV - stacja Gdańsk Oliwa

250

modernizacja stacji Sopot wraz z przebudową układu torowego, budową dźwigu osobowego do przewożenia
osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

250

modernizacja przystanku Sopot Wyścigi

250

sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację przystanku Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

250

modernizacja przystanku Gdańsk Politechnika, etap I - utworzenie ciągu komunikacyjnego dla osób
niepełnosprawnych

250

sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację przystanku Gdańsk Politechnika dla etapów I i II
Zadania w zakresie remontów i utrzymania

11, 15, 12, 526,
533, 530

remont tras objazdowych dla pociągów pasażerskich i towarowych w okresie prowadzenia robót na linii
Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice na wybranych liniach:
1. linia nr 11 Skierniewice – Łowicz tor nr 1 oraz tor nr 2, naprawa przepustu w torze nr 1 i nr 2
w km 18,144
2. linia nr 15 Bednary – Łódź Kaliska tor nr 1, naprawa przepustu w km 2,224, naprawa mostu
stalowego w km 4,027
3. linia nr 12 Skierniewice – Łuków tor nr 1 i remont stacji Mszczonów
4. łącznica nr 526 Czachówek Zachodni – Czachówek Południowy tor nr 1
5. łącznica nr 533 Arkadia – Placencja tor nr 1
6. łącznica nr 530 Skierniewice Park – Skierniewka tor nr 1 i 2

151

naprawa główna przejazdu w km 45,058 łącznie z wymianą torów nr 1, 2, 4 i 6 wraz z robotami
towarzyszącymi i wymianą dwóch doborów podrozjazdnic w rozjeździe nr 10 i 11

132

dokumentacja, naprawa główna przejazdu w km 50,220 z wymianą torów nr 1 i 2 wraz z robotami
towarzyszącymi

7

naprawa główna toru nr 11 i 22 w km 11,169-13,246 wraz z wymianą 6 sztuk rozjazdów na stacji Warszawa
Wawer i Warszawa Gocławek oraz wymiana nawierzchni w torze nr 1 st. Celestynów w km 38,440-38,940;
dokumentacja

11.3 Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)
58
Celem utworzonego przez BGK Funduszu Żeglugi
Śródlądowej jest wspieranie śródlądowego transportu
wodnego, polegające 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.
Fundusz został utworzony w Banku Gospodarstwa
Krajowego na mocy ustawy z dnia 28 października 2002 roku
o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
(Dz. U. 2002, Nr 199, poz. 1672).
Wypłaty ze środków FŻŚ dokonywane są w oparciu o plan
finansowy Funduszu, na podstawie wniosków armatorów
o wypłatę za złomowanie statku, a w przypadku wypłat z tytułu
udzielenia kredytu, pożyczki lub dopłaty – na podstawie
zawartych z armatorami umów. Wypłaty ze środków FŻŚ
dokonywane są na rzecz armatorów spełniających warunki
określone w ustawie o Funduszu Żeglugi Śródlądowej, Funduszu
Rezerwowym i aktach wykonawczych oraz w wewnętrznych
przepisach BGK.

W 2009 roku w ramach Funduszu nie udzielono żadnego kredytu
preferencyjnego, natomiast z tytułu wycofania statków z eksploatacji Fundusz zrealizował 9 wypłat na łączną kwotę
0, 4 mln PLN.
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wymiana szyn „OC" w torze nr 1 w km 370,950-377,752

132

wymiana szyn „OC" w torze nr 2 w km 62,660-65,000

272

wymiana szyn „OC" w torze nr 2 w km 18,000-19,200

274

wymiana 3 sztuk rozjazdów wraz z wymianą toru nr 2 w km 28,647-28,820 na p.o. Mietków; wymiana toru nr 2 na
długości 0,550 km torów wraz z oczyszczeniem podsypki i podbiciem toru w km 69,072-69,832 na stacji Wałbrzych
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250

budowa Dyspozytorskiego Centrum Sterowania Ruchem (DCS) – etap III - stacja Sopot

250

budowa Dyspozytorskiego Centrum Sterowania Ruchem (DCS) – etap IV - stacja Gdańsk Oliwa

250

modernizacja stacji Sopot wraz z przebudową układu torowego, budową dźwigu osobowego do przewożenia
osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

250

modernizacja przystanku Sopot Wyścigi

250

sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację przystanku Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

250

modernizacja przystanku Gdańsk Politechnika, etap I - utworzenie ciągu komunikacyjnego dla osób
niepełnosprawnych

250

sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację przystanku Gdańsk Politechnika dla etapów I i II
Zadania w zakresie remontów i utrzymania

11, 15, 12, 526,
533, 530

remont tras objazdowych dla pociągów pasażerskich i towarowych w okresie prowadzenia robót na linii
Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice na wybranych liniach:
1. linia nr 11 Skierniewice – Łowicz tor nr 1 oraz tor nr 2, naprawa przepustu w torze nr 1 i nr 2
w km 18,144
2. linia nr 15 Bednary – Łódź Kaliska tor nr 1, naprawa przepustu w km 2,224, naprawa mostu
stalowego w km 4,027
3. linia nr 12 Skierniewice – Łuków tor nr 1 i remont stacji Mszczonów
4. łącznica nr 526 Czachówek Zachodni – Czachówek Południowy tor nr 1
5. łącznica nr 533 Arkadia – Placencja tor nr 1
6. łącznica nr 530 Skierniewice Park – Skierniewka tor nr 1 i 2
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naprawa główna przejazdu w km 45,058 łącznie z wymianą torów nr 1, 2, 4 i 6 wraz z robotami
towarzyszącymi i wymianą dwóch doborów podrozjazdnic w rozjeździe nr 10 i 11

132

dokumentacja, naprawa główna przejazdu w km 50,220 z wymianą torów nr 1 i 2 wraz z robotami
towarzyszącymi

7

naprawa główna toru nr 11 i 22 w km 11,169-13,246 wraz z wymianą 6 sztuk rozjazdów na stacji Warszawa
Wawer i Warszawa Gocławek oraz wymiana nawierzchni w torze nr 1 st. Celestynów w km 38,440-38,940;
dokumentacja

11.3 Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)
58
Celem utworzonego przez BGK Funduszu Żeglugi
Śródlądowej jest wspieranie śródlądowego transportu
wodnego, polegające 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.
Fundusz został utworzony w Banku Gospodarstwa
Krajowego na mocy ustawy z dnia 28 października 2002 roku
o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
(Dz. U. 2002, Nr 199, poz. 1672).
Wypłaty ze środków FŻŚ dokonywane są w oparciu o plan
finansowy Funduszu, na podstawie wniosków armatorów
o wypłatę za złomowanie statku, a w przypadku wypłat z tytułu
udzielenia kredytu, pożyczki lub dopłaty – na podstawie
zawartych z armatorami umów. Wypłaty ze środków FŻŚ
dokonywane są na rzecz armatorów spełniających warunki
określone w ustawie o Funduszu Żeglugi Śródlądowej, Funduszu
Rezerwowym i aktach wykonawczych oraz w wewnętrznych
przepisach BGK.

W 2009 roku w ramach Funduszu nie udzielono żadnego kredytu
preferencyjnego, natomiast z tytułu wycofania statków z eksploatacji Fundusz zrealizował 9 wypłat na łączną kwotę
0, 4 mln PLN.

Tabela 19. Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu przez BGK 2009 roku

12. Ochrona środowiska
naturalnego

Lp.

Ochrona środowiska naturalnego to moralny obowiązek każdego
obywatela i każdej firmy. BGK podejmuje działania na rzecz
środowiska skierowane do Pracowników, jak również poprzez
swoją działalność statutową.

12.1 Segregacja odpadów
W swojej działalności Bank postawił sobie jako cel zmniejszenie
ilości produkowanych odpadów przy jednoczesnym zwiększeniu
ilości odpadów przekazywanych do segregacji.
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BGK stwarza swoim Pracownikom możliwość segregacji odpadów oraz zapewnia przekazywanie posegregowanych odpadów do
odzysku. Jednocześnie motywuje Pracowników do aktywnego
udziału w programach ochrony środowiska poprzez prowadzenie
konkursów, akcji informacyjnych i edukacyjnych, których celem
jest podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie życia
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Od 2009 roku w Banku prowadzona jest zbiórka makulatury.
W trakcie pierwszego półrocza 2010 roku pracownicy BGK zebrali
3,5 tony makulatury.

Obiekt

Ilość
dostarczonej
energii
elektrycznej

Ilość
dostarczonej
energii
cieplnej

Ilość
dostarczonego
gazu

Obiekty będące własnością BGK
1

Centrala – Warszawa
Al. Jerozolimskie 7

bd

bd

bd

Firma Baj – Pros Eko, w ramach prowadzonego
programu Eko Biuro, oferuje swoim klientom kompleksowe podejście do tematu makulatury biurowej.
Wstawiamy do biur pojemniki kartonowe, a w pomieszczeniach gospodarczych zbiorcze kontenery
plastikowe.

2

Centrala – Warszawa
ul. Racławicka 131

bd

bd

bd

3

Sopot
Al. Niepodległości 764

bd

bd

bd

4

Jastarnia
ul. Portowa 12

bd

bd

bd

Plastikowe kontenery opróżnianie są przez nas
bezpłatnie, klient nie ponosi więc żadnych kosztów.
Do naszego programu przystąpił w 2010 roku także
Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym BGK
dba o przyszłe pokolenia i buduje zielony wizerunek
firmy, który wpisuje się w prowadzoną przez Bank
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

5

Oddział Gdańsk
ul. Kowalska 10

66 525 kWh

295 GJ

-

6

Oddział Katowice
Filia Bielsko-Biała – ul. Sixta 19

147 512 kWh

1 266 GJ

bd

7

Oddział Piła
ul. Witaszka 2a

87 370 kWh

457,4 GJ

-

8

60 330 kWh
Oddział Toruń
ul. Chełmińska 28/Podmurna 105

-

11 645 m3

Filip Hołtyn
Prezes Zarządu
firmy Baj – Pros Eko z Wyszkowa

9

III Oddział Warszawa
ul. Grójecka 186

Koszty wliczone są w opłatę eksploatacyjną, wnoszoną do wspólnoty mieszkaniowej –
brak możliwości podania danych

10

Oddział Wrocław
ul. Malarska 26

78 894 KWh

417,40 GJ

-

11

Oddział Wrocław /Filia Kalisz
Pl. Bogusławskiego 2

38 187 kWh

-

44 289 m3

12.2 Zużycie energii przez BGK
Obiekty będące przedmiotem najmu

BGK stawia sobie za cel monitorowanie bezpośredniego wpływu
Banku na środowisko w postaci bezpośredniego zużycia energii.
W związku z faktem, że dotąd nie gromadzono danych pod takim
kątem i część budynków, w których prowadzona jest działalność,
nie należy do BGK, dane dotyczące zużycia energii elektrycznej,
cieplnej oraz gazu nie są kompletne dla wszystkich powierzchni
wykorzystywanych przez Bank. BGK będzie dążył do uzupełnienia
danych w kolejnym cyklu sprawozdawczości.

1

Centrala – Warszawa
ul. Nowy Świat 6/12

Koszty wliczone są w opłatę eksploatacyjną – nie ma możliwości podania danych ze
względu na brak podliczników

2

Centrala – Warszawa
ul. Racławicka 131

bd

3

Oddział Białystok
ul. Legionowa 8

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

4

Oddział Gdynia
ul.10-tego Lutego 33

40 720 kWh

185 GJ

bd

5

Oddział Katowice
ul. Podchorążych 1

32 193 kWh

bd

-

bd

bd
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Tabela 19. Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu przez BGK 2009 roku

12. Ochrona środowiska
naturalnego

Lp.

Ochrona środowiska naturalnego to moralny obowiązek każdego
obywatela i każdej firmy. BGK podejmuje działania na rzecz
środowiska skierowane do Pracowników, jak również poprzez
swoją działalność statutową.

12.1 Segregacja odpadów
W swojej działalności Bank postawił sobie jako cel zmniejszenie
ilości produkowanych odpadów przy jednoczesnym zwiększeniu
ilości odpadów przekazywanych do segregacji.

59

BGK stwarza swoim Pracownikom możliwość segregacji odpadów oraz zapewnia przekazywanie posegregowanych odpadów do
odzysku. Jednocześnie motywuje Pracowników do aktywnego
udziału w programach ochrony środowiska poprzez prowadzenie
konkursów, akcji informacyjnych i edukacyjnych, których celem
jest podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie życia
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Od 2009 roku w Banku prowadzona jest zbiórka makulatury.
W trakcie pierwszego półrocza 2010 roku pracownicy BGK zebrali
3,5 tony makulatury.

Obiekt

Ilość
dostarczonej
energii
elektrycznej

Ilość
dostarczonej
energii
cieplnej

Ilość
dostarczonego
gazu

Obiekty będące własnością BGK
1

Centrala – Warszawa
Al. Jerozolimskie 7

bd

bd

bd

Firma Baj – Pros Eko, w ramach prowadzonego
programu Eko Biuro, oferuje swoim klientom kompleksowe podejście do tematu makulatury biurowej.
Wstawiamy do biur pojemniki kartonowe, a w pomieszczeniach gospodarczych zbiorcze kontenery
plastikowe.

2

Centrala – Warszawa
ul. Racławicka 131

bd

bd

bd

3

Sopot
Al. Niepodległości 764

bd

bd

bd

4

Jastarnia
ul. Portowa 12

bd

bd

bd

Plastikowe kontenery opróżnianie są przez nas
bezpłatnie, klient nie ponosi więc żadnych kosztów.
Do naszego programu przystąpił w 2010 roku także
Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym BGK
dba o przyszłe pokolenia i buduje zielony wizerunek
firmy, który wpisuje się w prowadzoną przez Bank
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

5

Oddział Gdańsk
ul. Kowalska 10

66 525 kWh

295 GJ

-

6

Oddział Katowice
Filia Bielsko-Biała – ul. Sixta 19

147 512 kWh

1 266 GJ

bd

7

Oddział Piła
ul. Witaszka 2a

87 370 kWh

457,4 GJ

-

8

60 330 kWh
Oddział Toruń
ul. Chełmińska 28/Podmurna 105

-

11 645 m3

Filip Hołtyn
Prezes Zarządu
firmy Baj – Pros Eko z Wyszkowa

9

III Oddział Warszawa
ul. Grójecka 186

Koszty wliczone są w opłatę eksploatacyjną, wnoszoną do wspólnoty mieszkaniowej –
brak możliwości podania danych

10

Oddział Wrocław
ul. Malarska 26

78 894 KWh

417,40 GJ

-

11

Oddział Wrocław /Filia Kalisz
Pl. Bogusławskiego 2

38 187 kWh

-

44 289 m3

12.2 Zużycie energii przez BGK
Obiekty będące przedmiotem najmu

BGK stawia sobie za cel monitorowanie bezpośredniego wpływu
Banku na środowisko w postaci bezpośredniego zużycia energii.
W związku z faktem, że dotąd nie gromadzono danych pod takim
kątem i część budynków, w których prowadzona jest działalność,
nie należy do BGK, dane dotyczące zużycia energii elektrycznej,
cieplnej oraz gazu nie są kompletne dla wszystkich powierzchni
wykorzystywanych przez Bank. BGK będzie dążył do uzupełnienia
danych w kolejnym cyklu sprawozdawczości.

1

Centrala – Warszawa
ul. Nowy Świat 6/12

Koszty wliczone są w opłatę eksploatacyjną – nie ma możliwości podania danych ze
względu na brak podliczników

2

Centrala – Warszawa
ul. Racławicka 131

bd

3

Oddział Białystok
ul. Legionowa 8

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

4

Oddział Gdynia
ul.10-tego Lutego 33

40 720 kWh

185 GJ

bd

5

Oddział Katowice
ul. Podchorążych 1

32 193 kWh

bd

-

bd

bd
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12.3 Edukacja ekologiczna

cd. Tabela 19. Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu przez BGK 2009 roku

Lp.

Obiekt

Ilość
dostarczonej
energii
elektrycznej

Ilość
dostarczonej
energii
cieplnej

Ilość
dostarczonego
gazu w 2009 r.

Obiekty będące przedmiotem najmu
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6

Oddział Katowice (archiwum)
Pl. Grunwaldzki 8-10

bd

bd

bd

7

Oddział Kielce
ul. Zagórska 20

bd

bd

bd

8

Odział Kraków
ul. Pilotów 2

bd

bd

bd

9

Oddział Lublin
ul. Dolna/3 -go Maja

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

10

Oddział Łódź
ul. Łąkowa 29

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

11

Oddział Olsztyn
ul. Pieniężnego 19

33 459 kWh

12

Oddział Opole
ul. Żeromskiego 1

bd

13

Oddział Poznań
ul. św. Marcin 58/64

bd

14

Oddział Piła/POK
ul. Kossaka 106

Pomieszczenie użytkowane nieodpłatnie

15

Oddział Rzeszów
ul. Szpitalna 1

10 317 kWh

-

5 000 m3

16

Oddział Szczecin
ul. Tkacka 4

35 917 kWh

-

8 850 m3

17

Oddział Tarnów
ul. Mickiewicza 2

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

18

Oddział Toruń (archiwum)
ul. Rabiańska 6

bd

bd

bd

19

II Oddział Warszawa
ul. Zamoyskiego 53

bd

bd

bd

20

III Oddział Warszawa
ul. Warecka 11a

bd

bd

bd

21

I Oddział Warszawa/POK
ul. Świętokrzyska 12

bd

bd

bd

22

Oddział Wrocław/Filia Legnica
ul. Szkolna

11 906 kWh

-

1 835 m3

23

Oddział Wrocław/Filia Legnica/POK
ul. Najświętszej Marii Panny 3

bd

bd

bd

24

Oddział Zielona Góra
ul. Kupiecka 32c

bd

bd

bd

Bank podejmuje również inicjatywy informacyjno-edukacyjne.
Uważamy, że budowanie świadomości i odpowiednich nawyków
jest warunkiem udanych działań ekologicznych.
W pomieszczeniach użyteczności publicznej, w ramach koncepcji
„przyjaznego biura”, o zasadach ochrony środowiska informują
Pracowników specjalne plakaty. Przypominają one o ograniczaniu zużycia wody i energii czy drukowaniu dwustronnym.
Departament Komunikacji organizuje również konkursy
plastyczne o tematyce ekologicznej, zachęcając do aktywności
dzieci Pracowników Banku.
Ponadto, w ramach programów wolontariatu, pracownicy BGK
uczestniczą w projektach ekologicznych, jak Znakowanie
Rezerwatów Wiślanych na terenie Mazowsza.

Koszty energii cieplnej wliczone są w opłatę czynszu
najmu – brak możliwości podania danych
bd
bd

bd

Projekt znakowania granic wiślanych rezerwatów
przyrody realizujemy od 2007 r., przy wsparciu
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (dzisiejsza
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) i wolontariatu pracowniczego. Naszym celem jest poprawa
świadomości ekologicznej lokalnych władz i mieszkańców. Dotychczas oznakowane zostały takie rezerwaty,
jak Wyspy Świderskie i Zawadowskie oraz Ławice
Kiełpińskie. W tym roku w działania ratujące Wisłę
zaangażowali się pracownicy Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Wolontariusze BGK uzyskali dofinansowanie na
realizację znakowania w ramach programu „Wolontariat jest super!”, dzięki czemu mogliśmy wyznaczyć
granice Łachów Brzeskich. Nasze działanie przyczynia
się do zachowania w dobrym stanie już istniejących
siedlisk gatunków i odtworzenia zdegradowanych, jak
rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka
obrożna, mewa czarnogłowa, brodziec piskliwy czy
ostrygojad.
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Mierzalny efekt to spadek liczby interwencji
Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Głównym
efektem ekologicznym będzie zmniejszenie negatywnej
antropopresji poprzez ograniczenie penetracji terenu
przez samochody terenowe, quady, motocykle
i poduszkowce, a także ograniczenie nielegalnej wycinki
drzew, pożarów i powstawania dzikich wysypisk.

bd

Jednym z elementów strategii CSR dla Banku Gospodarstwa
Krajowego jest budowa zajezdni rowerowej z odpowiednim
zapleczem, ujętej w projekcie założeń funkcjonalno-użytkowych
budynku Centrali, a planowanej do oddania w 2011 roku.
Bank w realizacji swoich działań w zakresie środowiska postępuje
zgodnie z przyjętymi regulacjami zewnętrznymi i własnymi.
W 2009 roku BGK nie był podmiotem kar lub sankcji za
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
O tym, że Bank jest na dobrej drodze w działaniach środowiskowych świadczy fakt, iż na dachu budynku centrali swoje gniazdo
uwiły pustułki. Opieką otoczyli je ornitolodzy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Poprawi się też świadomość ekologiczna mieszkańców,
którzy nabędą wiedzę o istnieniu rezerwatów, przebiegu
ich granic, chronionych w nich wartościach przyrodniczych, podstawowych zasadach zachowywania się na
chronionych obszarach.
Rafał Łapiński
Fundacja Ja Wisła

12.3 Edukacja ekologiczna

cd. Tabela 19. Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu przez BGK 2009 roku

Lp.

Obiekt

Ilość
dostarczonej
energii
elektrycznej

Ilość
dostarczonej
energii
cieplnej

Ilość
dostarczonego
gazu w 2009 r.

Obiekty będące przedmiotem najmu
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6

Oddział Katowice (archiwum)
Pl. Grunwaldzki 8-10

bd

bd

bd

7

Oddział Kielce
ul. Zagórska 20

bd

bd

bd

8

Odział Kraków
ul. Pilotów 2

bd

bd

bd

9

Oddział Lublin
ul. Dolna/3 -go Maja

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

10

Oddział Łódź
ul. Łąkowa 29

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

11

Oddział Olsztyn
ul. Pieniężnego 19

33 459 kWh

12

Oddział Opole
ul. Żeromskiego 1

bd

13

Oddział Poznań
ul. św. Marcin 58/64

bd

14

Oddział Piła/POK
ul. Kossaka 106

Pomieszczenie użytkowane nieodpłatnie

15

Oddział Rzeszów
ul. Szpitalna 1

10 317 kWh

-

5 000 m3

16

Oddział Szczecin
ul. Tkacka 4

35 917 kWh

-

8 850 m3

17

Oddział Tarnów
ul. Mickiewicza 2

Koszty energii elektrycznej i cieplnej wliczone są w opłatę czynszu najmu – brak
możliwości podania danych

18

Oddział Toruń (archiwum)
ul. Rabiańska 6

bd

bd

bd

19

II Oddział Warszawa
ul. Zamoyskiego 53

bd

bd

bd

20

III Oddział Warszawa
ul. Warecka 11a

bd

bd

bd

21

I Oddział Warszawa/POK
ul. Świętokrzyska 12

bd

bd

bd

22

Oddział Wrocław/Filia Legnica
ul. Szkolna

11 906 kWh

-

1 835 m3

23

Oddział Wrocław/Filia Legnica/POK
ul. Najświętszej Marii Panny 3

bd

bd

bd

24

Oddział Zielona Góra
ul. Kupiecka 32c

bd

bd

bd

Bank podejmuje również inicjatywy informacyjno-edukacyjne.
Uważamy, że budowanie świadomości i odpowiednich nawyków
jest warunkiem udanych działań ekologicznych.
W pomieszczeniach użyteczności publicznej, w ramach koncepcji
„przyjaznego biura”, o zasadach ochrony środowiska informują
Pracowników specjalne plakaty. Przypominają one o ograniczaniu zużycia wody i energii czy drukowaniu dwustronnym.
Departament Komunikacji organizuje również konkursy
plastyczne o tematyce ekologicznej, zachęcając do aktywności
dzieci Pracowników Banku.
Ponadto, w ramach programów wolontariatu, pracownicy BGK
uczestniczą w projektach ekologicznych, jak Znakowanie
Rezerwatów Wiślanych na terenie Mazowsza.

Koszty energii cieplnej wliczone są w opłatę czynszu
najmu – brak możliwości podania danych
bd
bd

bd

Projekt znakowania granic wiślanych rezerwatów
przyrody realizujemy od 2007 r., przy wsparciu
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (dzisiejsza
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) i wolontariatu pracowniczego. Naszym celem jest poprawa
świadomości ekologicznej lokalnych władz i mieszkańców. Dotychczas oznakowane zostały takie rezerwaty,
jak Wyspy Świderskie i Zawadowskie oraz Ławice
Kiełpińskie. W tym roku w działania ratujące Wisłę
zaangażowali się pracownicy Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Wolontariusze BGK uzyskali dofinansowanie na
realizację znakowania w ramach programu „Wolontariat jest super!”, dzięki czemu mogliśmy wyznaczyć
granice Łachów Brzeskich. Nasze działanie przyczynia
się do zachowania w dobrym stanie już istniejących
siedlisk gatunków i odtworzenia zdegradowanych, jak
rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka
obrożna, mewa czarnogłowa, brodziec piskliwy czy
ostrygojad.
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Mierzalny efekt to spadek liczby interwencji
Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Głównym
efektem ekologicznym będzie zmniejszenie negatywnej
antropopresji poprzez ograniczenie penetracji terenu
przez samochody terenowe, quady, motocykle
i poduszkowce, a także ograniczenie nielegalnej wycinki
drzew, pożarów i powstawania dzikich wysypisk.

bd

Jednym z elementów strategii CSR dla Banku Gospodarstwa
Krajowego jest budowa zajezdni rowerowej z odpowiednim
zapleczem, ujętej w projekcie założeń funkcjonalno-użytkowych
budynku Centrali, a planowanej do oddania w 2011 roku.
Bank w realizacji swoich działań w zakresie środowiska postępuje
zgodnie z przyjętymi regulacjami zewnętrznymi i własnymi.
W 2009 roku BGK nie był podmiotem kar lub sankcji za
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
O tym, że Bank jest na dobrej drodze w działaniach środowiskowych świadczy fakt, iż na dachu budynku centrali swoje gniazdo
uwiły pustułki. Opieką otoczyli je ornitolodzy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Poprawi się też świadomość ekologiczna mieszkańców,
którzy nabędą wiedzę o istnieniu rezerwatów, przebiegu
ich granic, chronionych w nich wartościach przyrodniczych, podstawowych zasadach zachowywania się na
chronionych obszarach.
Rafał Łapiński
Fundacja Ja Wisła

12.4 Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
Bank Gospodarstwa Krajowego przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego poprzez finansowanie konkretnych
działań i programów. Jednym z nich jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Jego celem jest pomoc finansowa
państwa dla inwestorów realizujących za pomocą kredytów
zaciąganych w bankach komercyjnych:
•

•

•
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przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. mające na celu
zmniejszenie zapotrzebowania lub strat energii cieplnej,
zamianę źródeł energii, wykonanie przyłącza technicznego do
źródła ciepła
przedsięwzięcia remontowe, tj. remonty, przebudowy
i ulepszenia związane z termomodernizacją budynków
wielorodzinnych
remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, który
należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii, składanego
w banku kredytującym. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, minimalizując koszty oraz maksymalizując efekt
energetyczny.
Pozytywna weryfikacja audytu przez BGK warunkuje przyznanie
premii, o czym poinformowany zostaje inwestor oraz bank kredytujący. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu premii
bank kredytujący uruchamia kredyt, a inwestor rozpoczyna realizację przedsięwzięcia. Wypłata premii następuje po udokumentowaniu zrealizowania przedsięwzięcia, zgodnie ze zweryfiko-wanym audytem energetycznym.

Tabela 20. Wyniki Funduszu Termomodernizacji i Remontów w 2009 roku

Liczba środków przeznaczonych na działalność Funduszu w 2009 roku

303,5 mln PLN

Liczba banków kredytujących, z którymi BGK współpracował w ramach Funduszu

15

Całkowita liczba wniosków, która wpłynęła do BGK o przyznanie premii

3 463

Liczba wniosków, która wpłynęła do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej
(zarówno wg zasad starej, jak i nowej ustawy)

3 363

Liczba audytów, które otrzymały pozytywną ocenę

3 120

Liczba audytów, które otrzymały negatywną ocenę

45

Liczba audytów w trakcie weryfikacji na dzień 31.12.2009

234

Liczba przyznanych premii termomodernizacyjnych

3 267

Kwota przyznanych premii termomodernizacyjnych

0,2 mln PLN

Pomoc przyznawana jest w formie odpowiednich
premii:
•

termomodernizacyjnej

•

remontowej

•

kompensacyjnej.

Premia termomodernizacyjna wypłacana jest po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na ten cel.

Fundusz Termomodernizacji
funkcjonuje od 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z nową ustawą
z 21 listopada 2008 r., obowiązującą od dnia 9 marca 2009 r.,
Fundusz Termomodernizacji został przekształcony
w Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
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W 2009 roku BGK dokonał dwóch dopłat do wypłat zrealizowanych w 2008 roku na kwotę 8 tys. PLN. Odnotowano również
83 całkowite rezygnacje z przyznanych premii na łączną kwotę 4,5 mln PLN.
W ramach działań promocyjnych Funduszu, BGK uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych na terenie
całego kraju, publikował artykuły w specjalistycznych czasopismach, prasie i innych periodykach oraz opracował informator
o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.
W wyniku podjętych działań w 2009 roku Bank odnotował wzrost zainteresowania ofertą Funduszu, co wyrażało się wzrostem liczby
składanych wniosków o premię termomodernizacyjną i remontową, a w rezultacie większą liczbą budynków lepiej zarządzających
wykorzystaniem energii cieplnej.

12.4 Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
Bank Gospodarstwa Krajowego przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego poprzez finansowanie konkretnych
działań i programów. Jednym z nich jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Jego celem jest pomoc finansowa
państwa dla inwestorów realizujących za pomocą kredytów
zaciąganych w bankach komercyjnych:
•

•

•
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przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. mające na celu
zmniejszenie zapotrzebowania lub strat energii cieplnej,
zamianę źródeł energii, wykonanie przyłącza technicznego do
źródła ciepła
przedsięwzięcia remontowe, tj. remonty, przebudowy
i ulepszenia związane z termomodernizacją budynków
wielorodzinnych
remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, który
należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii, składanego
w banku kredytującym. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, minimalizując koszty oraz maksymalizując efekt
energetyczny.
Pozytywna weryfikacja audytu przez BGK warunkuje przyznanie
premii, o czym poinformowany zostaje inwestor oraz bank kredytujący. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu premii
bank kredytujący uruchamia kredyt, a inwestor rozpoczyna realizację przedsięwzięcia. Wypłata premii następuje po udokumentowaniu zrealizowania przedsięwzięcia, zgodnie ze zweryfiko-wanym audytem energetycznym.

Tabela 20. Wyniki Funduszu Termomodernizacji i Remontów w 2009 roku

Liczba środków przeznaczonych na działalność Funduszu w 2009 roku

303,5 mln PLN

Liczba banków kredytujących, z którymi BGK współpracował w ramach Funduszu

15

Całkowita liczba wniosków, która wpłynęła do BGK o przyznanie premii
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3 267
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Pomoc przyznawana jest w formie odpowiednich
premii:
•

termomodernizacyjnej

•

remontowej

•

kompensacyjnej.

Premia termomodernizacyjna wypłacana jest po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na ten cel.

Fundusz Termomodernizacji
funkcjonuje od 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z nową ustawą
z 21 listopada 2008 r., obowiązującą od dnia 9 marca 2009 r.,
Fundusz Termomodernizacji został przekształcony
w Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
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W 2009 roku BGK dokonał dwóch dopłat do wypłat zrealizowanych w 2008 roku na kwotę 8 tys. PLN. Odnotowano również
83 całkowite rezygnacje z przyznanych premii na łączną kwotę 4,5 mln PLN.
W ramach działań promocyjnych Funduszu, BGK uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych na terenie
całego kraju, publikował artykuły w specjalistycznych czasopismach, prasie i innych periodykach oraz opracował informator
o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.
W wyniku podjętych działań w 2009 roku Bank odnotował wzrost zainteresowania ofertą Funduszu, co wyrażało się wzrostem liczby
składanych wniosków o premię termomodernizacyjną i remontową, a w rezultacie większą liczbą budynków lepiej zarządzających
wykorzystaniem energii cieplnej.

12.5 Program Efektywności
Energetycznej (GEF)

Program Efektywności Energetycznej (GEF – Global
Environment Facility) ma na celu wsparcie finansowe
przedsięwzięć energooszczędnych, polegających na poprawie
efektywności wykorzystania energii w budynkach, miejskich
systemach grzewczych i sieciach cieplnych.
Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszu na Rzecz
Globalnego Środowiska , którego administratorem jest Bank
Światowy. Fundusz powstał w 1991 roku jako mechanizm
finansowy, zarządzany przez trzy agendy ONZ: Bank Światowy, United Nations Environment Programme oraz
United Nations Development Programme.
www.thegef.org
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W ramach GEF wydatkowano w 2009 roku 0,2 mln USD
w ramach komponentów „Inwestycje Energooszczędne”
oraz „Pomoc Techniczna”, a także udzielono poręczeń na
spłatę kredytu na inwestycje energooszczędne w wysokości
0,1 mln PLN.

13. Fundacja im. Jana
Kantego Steczkowskiego
i zaangażowanie społeczne BGK

12.6 Ochrona środowiska lokalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego współfinansował projekty
w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach tych projektów
BGK udzielił kredytów na cele środowiskowe w zakresie:
•

dostaw i dystrybucji wody pitnej

•

ścieków i kanalizacji

•

sprzętu dla ochrony środowiska

•

zmniejszenia hałasu i wibracji

•

zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów

•

restauracji chronionych pomników i budynków

•

rewaloryzacji zabudowy miejskiej

•

innych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

Bank Gospodarstwa Krajowego powołał w 2005 roku
Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego,
która w imieniu Banku prowadzi działania filantropijne
i działania z zakresu zaangażowania społecznego.

Misją Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego
im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa
przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju
dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji
materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych

W sumie

dóbr edukacji, nauki i kultury.

w 2009 roku

przyznano

10 kredytów
na kwotę

Program obejmuje trzy komponenty:
•

•

•

komponent poręczeń, przeznaczony na zabezpieczenie
poręczeń spłaty kredytów udzielonych przez współpracujące
z BGK banki komercyjne na wyżej określony cel, realizowany
na terenie całej Polski
komponent grantu, przeznaczony na wsparcie inwestycji
energooszczędnych o długim (10-letnim) okresie zwrotu,
realizowanych w woj. małopolskim przez Przedsiębiorstwo
Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. w Krakowie
komponent pomocy technicznej, przeznaczony na wsparcie
oraz monitoring Projektu.

27,0 mln PLN.
Ponadto, w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
BGK przeznaczył środki na działania związane z ochroną środowiska, w szczególności budowę kanalizacji i oczyszczalni
ścieków. W 2009 roku kredyty na ochronę środowiska stanowiły
20,48% wszystkich udzielonych z Funduszu kredytów.
Zajmowały również drugą pozycję według wartości kredytów.
Na pierwszym znalazły się cele związane z poprawą infrastruktury.

Fundacja realizuje postawione cele poprzez:

U podłoża powołania Fundacji leżało przekonanie, że rozwój
gospodarki i rozwój społeczeństwa obywatelskiego powinny iść ze
sobą w parze. Dlatego strategia Fundacji na lata 20082010 koncentruje się na:

•

programy własne

•

angażując się jako partner w program Stypendiów Pomostowych, prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości

•

wspieraniu społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej
i inspirującej przestrzeni do rozwoju małych dzieci
(wychowania, nauki, rozwijania zainteresowań i pasji)

•

wspierając projekty edukacyjne innych instytucji w drodze
konkursu grantowego.

•

wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych ludzi, którzy
z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny
mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji,
nauki i kultury.

Od 2009 roku Fundacja należy do Forum Darczyńców –
związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji,
przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
Więcej o działaniach Fundacji
możesz przeczytać na jej stronie internetowej:
www.fundacja-steczkowskiego.pl
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Naszym zdaniem rozwój społeczności lokalnych
przyczynia się niemal w bezpośredni sposób do
rozwoju gospodarki. To niezwykle istotna sprawa
w myśleniu o powołaniu takiej organizacji, jaką jest
fundacja korporacyjna.
Po pierwsze próbujemy namawiać ludzi, aby byli
aktywni, żeby nie czekali aż ktoś zrobi coś za nich, by
nie siedzieli z założonymi rękami w przekonaniu, że
nic od nich nie zależy, tylko sami zaczęli działać
w swojej lokalnej przestrzeni. Stąd nasze programy,
nastawione na rozwój wolontariatu.
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Drugą, bardzo istotną dla nas sferą, także
wynikającą z chęci dawania ludziom impulsu do
działania, jest edukacja – przede wszystkim
edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Zdecydowaliśmy się realizować programy edukacyjne,
ponieważ dostrzegamy w Polsce ogromne braki
w tym obszarze, szczególnie w społecznościach
wiejskich. A przecież to, jak i kiedy dziecko
rozpoczyna swoją przygodę z edukacją, ma
ogromny wpływ na całe jego życie, a także na rozwój
całej społeczności lokalnej i jakość życia.

Pracownicy Banku są zaangażowani w programy Fundacji
w ramach wolontariatu pracowniczego, który został wyróżniony
wśród wielu programów wolontariatu pracowniczego
w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za
2009 rok.

13.1 Program grantowy
Na Dobry Początek!
Celem realizowanego przez Fundację od 2008 roku programu
grantowego Na Dobry Początek! jest wsparcie inicjatyw
edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Z roku na rok staramy się poprawiać funkcjonowanie programów, rozszerzać ich zasięg oraz
nawiązywać współpracę z nowymi partnerami.
Wszystkie nasze działania wpisane są w strategię
Fundacji na lata 2008-2010.
Szczególnie ważny jest dla nas systematyczny
wzrost liczby pracowników biorących udział
w naszych działaniach. Mamy nadzieję, że dzięki
temu angażowanie się w działalność społeczną staje
się dla osób pracujących w BGK czymś naturalnym,
jak również, że wiedza o Fundacji im. J.K.
Steczkowskiego staje się bardziej powszechna.

Anna Biernat
Koordynator Programów
Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja, dążąc do jak największej efektywności przyznawanej
pomocy, kieruje się analizą potrzeb. Decydującym czynnikiem,
mającym wpływ na rozpoczęcie Programu grantowego, były dane
statystyczne, pokazujące znaczące różnice w odsetku dzieci
uczęszczających do przedszkoli w mieście i na wsi. Jest to
odpowiednio stosunek 70% do 30%. Wśród krajów należących do
Unii Europejskiej Polska ma najniższy wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej.
W ramach konkursu o dofinansowanie w wysokości od 3 tys. do
10 tys. PLN na 6-miesięczne projekty mogą ubiegać się podmioty
nie działające dla osiągnięcia zysku, takie jak: stowarzyszenia,
fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola
i pozostałe instytucje, działające dla dobra publicznego, mające
osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys.
osób.

Tabela 21. Wnioski i projekty w edycjach programu grantowego Na Dobry Początek!

Edycja grantowego
Programu

Liczba złożonych
wniosków

Liczba dofinansowanych
projektów

Kwota przyznanych
grantów [w PLN]

2008-2009

400

17

142 632

2009-2010

185

23

197 585

2010-2011

250

Program w trakcie

cd. Tabela 21. Projekty w edycjach programu grantowego Na Dobry Początek!

Lp.

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

Miejscowość

1

Pro futuro Stowarzyszenie na rzecz inicjatyw
lokalnych

Bajkowo, latawcowo

Białopole

2

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
w Błędowej Tyczyńskiej

Wiem, umiem, potrafię!!!
Sukces zaczyna się
w przedszkolu!

Błędowa Tyczyńska

3

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA – Oddział w Bogatyni

Klanzowa Akademia
Przedszkolaków i Rodziców

Bogatynia

4

Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Równe Szanse”

Nasza pierwsza Akademia

Brześć Kujawski

5

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Dzieciaki eko-logiczne

Brzeszcze

6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gąskach

Mamo, Tato chcę do szkoły

Olecko

7

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Uczmy się poprzez gry
i zabawy

Jabłoń

8

Przedszkole Gminne

Nowalijki – promowanie
zdrowego stylu życia

Krzeszów

9

Publiczne Przedszkole nr 5 w Lidzbarku
Warmińskim

Pod zielonym parasolem

Lidzbark Warmiński

10

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi
Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W siodle”

Radosny przedszkolak

Przygodzice

11

Stowarzyszenie SZOK – skuteczni,
zdecydowani, operatywni, kreatywni

Od nasionka do korzonka –
drzewo

Radlin
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w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za
2009 rok.

13.1 Program grantowy
Na Dobry Początek!
Celem realizowanego przez Fundację od 2008 roku programu
grantowego Na Dobry Początek! jest wsparcie inicjatyw
edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Z roku na rok staramy się poprawiać funkcjonowanie programów, rozszerzać ich zasięg oraz
nawiązywać współpracę z nowymi partnerami.
Wszystkie nasze działania wpisane są w strategię
Fundacji na lata 2008-2010.
Szczególnie ważny jest dla nas systematyczny
wzrost liczby pracowników biorących udział
w naszych działaniach. Mamy nadzieję, że dzięki
temu angażowanie się w działalność społeczną staje
się dla osób pracujących w BGK czymś naturalnym,
jak również, że wiedza o Fundacji im. J.K.
Steczkowskiego staje się bardziej powszechna.

Anna Biernat
Koordynator Programów
Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja, dążąc do jak największej efektywności przyznawanej
pomocy, kieruje się analizą potrzeb. Decydującym czynnikiem,
mającym wpływ na rozpoczęcie Programu grantowego, były dane
statystyczne, pokazujące znaczące różnice w odsetku dzieci
uczęszczających do przedszkoli w mieście i na wsi. Jest to
odpowiednio stosunek 70% do 30%. Wśród krajów należących do
Unii Europejskiej Polska ma najniższy wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej.
W ramach konkursu o dofinansowanie w wysokości od 3 tys. do
10 tys. PLN na 6-miesięczne projekty mogą ubiegać się podmioty
nie działające dla osiągnięcia zysku, takie jak: stowarzyszenia,
fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola
i pozostałe instytucje, działające dla dobra publicznego, mające
osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys.
osób.

Tabela 21. Wnioski i projekty w edycjach programu grantowego Na Dobry Początek!

Edycja grantowego
Programu

Liczba złożonych
wniosków

Liczba dofinansowanych
projektów

Kwota przyznanych
grantów [w PLN]

2008-2009

400

17

142 632

2009-2010

185

23

197 585

2010-2011

250

Program w trakcie

cd. Tabela 21. Projekty w edycjach programu grantowego Na Dobry Początek!

Lp.

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

Miejscowość

1

Pro futuro Stowarzyszenie na rzecz inicjatyw
lokalnych

Bajkowo, latawcowo

Białopole

2

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
w Błędowej Tyczyńskiej

Wiem, umiem, potrafię!!!
Sukces zaczyna się
w przedszkolu!

Błędowa Tyczyńska

3

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA – Oddział w Bogatyni

Klanzowa Akademia
Przedszkolaków i Rodziców

Bogatynia

4

Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Równe Szanse”

Nasza pierwsza Akademia

Brześć Kujawski

5

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Dzieciaki eko-logiczne

Brzeszcze

6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gąskach

Mamo, Tato chcę do szkoły

Olecko

7

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Uczmy się poprzez gry
i zabawy

Jabłoń

8

Przedszkole Gminne

Nowalijki – promowanie
zdrowego stylu życia

Krzeszów

9

Publiczne Przedszkole nr 5 w Lidzbarku
Warmińskim

Pod zielonym parasolem

Lidzbark Warmiński

10

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi
Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W siodle”

Radosny przedszkolak

Przygodzice

11

Stowarzyszenie SZOK – skuteczni,
zdecydowani, operatywni, kreatywni

Od nasionka do korzonka –
drzewo

Radlin
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cd. Tabela 21. Wnioski i projekty w edycjach programu grantowego Na dobry początek!

Lp.

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokitni
Nowej

13

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich „Przyjazne Sejny”

Papierowe wycieczki –
Daleki Wschód

Sejny

14

Centrum Kultury i Sztuki

Twórcy i odkrywcy

Sępólno Krajeńskie

15

Przedszkole Gminne w Sianowie

16

Gminna Biblioteka Publiczna

Akademia Przedszkolaka

Radwanice

17

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dłoń”

Dziś przedszkole – jutro
super uczeń w szkole

Suchorze

Miejscowość

Lp.

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

Miejscowość

Stężyca

9

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja
w Luboszu

HENIO (nauka
bezpiecznych zachowań
z psem)

Lubosz

10

Biblioteka Publiczna w Marianowie

Zaczarowana polana

Marianowo

11

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice”

Warsztaty rozwojowe dla
dzieci okolic

Oborniki Śląskie

12

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Ognisko przedszkolne
w Słotwinach

Opole Lubelskie

13

Stowarzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, Sportu
i Rekreacji

Koń moim przyjacielem
– zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci 3- i 5-letnich
z Paniówek oraz ich
rodziców

Paniówki

14

Przedszkole Samorządowe Łagiewniki Małe

Spotkania przedszkolaków
z teatrem

Pawonków

15

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie –
Samorządowe Przedszkole

Klub Odkrywcy

Platerów

16

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi
Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W siodle”

Radosny Przedszkolak

Przygodzice

17

Stowarzyszenie SZOK – skuteczni,
zdecydowani, operatywni, kreatywni

Od ziarenka do bochenka

Radlin

18

Przedszkole nr 2 w Sokółce

Okiennica na świat

Sokółka

19

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dać Szansę”
w Wadowicach

Małymi krokami do celu –
prowadzenie zajęć
z dziećmi niepełnosprawnymi z obszarów
wiejskich

Wadowice

20

Fundacja na rzecz psów pracujących Psi
Ratownicy

Wy nie wiecie, a ja wiem,
jak rozmawiać trzeba
z psem. Bo poznałem język
psi, gdy mieszkałem
w pewnej wsi

Wisznia Mała

21

Publiczne przedszkole w Zdunach

Z książką przez życie

Zduny

22

Fundacja Eko-Lider im. Kazimierza
Wójtowicza

Podajmy sobie ręce
w zabawie i piosence –
przeznaczony dla dzieci
od 3 do 5 lat z obniżonymi
możliwościami

Żary

Sianów

Tabela 22. Lista projektów dofinansowanych w konkursie Na Dobry Początek! w edycji 2009-2010
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Lp.

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

Miejscowość

1

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego

Młodego Europejczyka
spotkania ze sztuką

Dobczyce

2

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Podróże z Koszałkiem
Opałkiem po Europie

Gierałtowice

3

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Miasta i Gminy w Głuchołazach

Akademia Malucha

Głuchołazy

4

Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie

Po nitce do kłębka –
kompetencje
matematyczne na całe
życie

Gniewkowo

5

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince

Wszystkim dzieciom

Góra

6

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”

Grzybowska Akademia
Kulturalnego Rodzica
i Przedszkolaka

Grzybowo

7

Przedszkole Miejskie im. Marii Skłodowskiej-Curie

Tropem ekoludka

Karlino

8

Publiczne Przedszkole nr 5 w Lidzbarku
Warmińskim

Sportowa Olimpiada

Lidzbark Warmiński
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15
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Platerów
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Radosny Przedszkolak

Przygodzice

17

Stowarzyszenie SZOK – skuteczni,
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Od ziarenka do bochenka

Radlin

18

Przedszkole nr 2 w Sokółce
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Sokółka

19

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dać Szansę”
w Wadowicach

Małymi krokami do celu –
prowadzenie zajęć
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Wadowice

20

Fundacja na rzecz psów pracujących Psi
Ratownicy

Wy nie wiecie, a ja wiem,
jak rozmawiać trzeba
z psem. Bo poznałem język
psi, gdy mieszkałem
w pewnej wsi

Wisznia Mała
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Publiczne przedszkole w Zdunach

Z książką przez życie

Zduny
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Fundacja Eko-Lider im. Kazimierza
Wójtowicza
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przeznaczony dla dzieci
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Miejscowość
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Wyszyńskiego

Młodego Europejczyka
spotkania ze sztuką
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3

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Miasta i Gminy w Głuchołazach

Akademia Malucha

Głuchołazy

4

Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie

Po nitce do kłębka –
kompetencje
matematyczne na całe
życie

Gniewkowo

5

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince

Wszystkim dzieciom
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Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”
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Kulturalnego Rodzica
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Sportowa Olimpiada

Lidzbark Warmiński

70

13.2 Program Przyjazne Przedszkole

13.3 Program Stypendiów
Pomostowych

13.4 Program Wolontariat jest super!

Po udanym pilotażu, przeprowadzonym w 2008 roku, program Przyjazne Przedszkole wpisał się na stałe do działań Fundacji. Jego
celem jest wsparcie społeczności wiejskich w rozwoju i poprawie warunków edukacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym oraz promowanie wolontariatu wśród pracowników BGK.

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego jest
fundatorem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z rodzin
o niskim statusie materialnym. Bank uczestniczy w programie
Stypendiów Pomostowych od 2003 roku. Początkowo stypendia
fundowane były bezpośrednio przez BGK (lata 2003 i 2004), a od
2005 roku rolę fundatora w imieniu BGK przejęła Fundacja BGK
im. Jana Kantego Steczkowskiego.

W celu popularyzacji idei wolontariatu wśród Pracowników
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz angażowania
pracowników w działania na rzecz własnego otoczenia, rozwoju
społeczności lokalnych i pomocy grupom potrzebującym,
Fundacja rozpoczęła w 2009 roku realizację programu
wolontariatu pracowniczego Wolontariat jest super!.

Podejmowane przez Fundację działania, wspólnie z pracownikami BGK, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi,
mają służyć temu, by dzieci z małych miejscowości mogły za pomocą ciekawych i skutecznych metod poznawać zasady bezpiecznego
funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwijać swoje umiejętności i zaspokajać ciekawość świata.
Program składa się z dwóch stałych elementów:
•

budowy przedszkolnego placu zabaw oraz zakup pomocy edukacyjnych; działania prowadzone w oparciu o pracę
wolontariuszy – pracowników BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności

•

szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego; szkolenia prowadzone są przez trenerów Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, a tematyka szkoleń dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się dzieci
w społeczeństwie; warsztaty dostarczają wiedzę w wymiarze merytorycznym i metodycznym.

Wybór społeczności, w których realizowany jest Program, dokonywany jest w ścisłej współpracy z pracownikami BGK. To oni
rekomendują grupy, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji Programu, a następnie jako wolontariusze, wraz
z lokalną społecznością, budują plac zabaw.
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Po weryfikacji przez Zarząd Fundacji informacji zawartych w rekomendacjach oraz wizytach w wybranych społecznościach
dokonywany jest ostateczny wybór gmin, w których realizowany będzie Program.
Fundacja, wybierając gminy do udziału w Programie, kieruje się zarówno warunkami materialnymi w danej gminie, jak
i społecznymi. Fundacja BGK szuka grup, które starają się działać na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywizować społeczność lokalną
w działaniach na rzecz poprawy jakości życia.

Tabela 23. Wyniki programu Przyjazne Przedszkole
w latach 2008-2009

Liczba placów wybudowanych od
początku trwania Programu

7

Liczba placów powstałych
w 2009 roku

3

Miejscowości, w których
powstały place zabaw

Biertowice, Przerośl,
Lubomino, Niedrzwica
Duża, Wądroże Wielkie,
Bielica, Orzechowo

Liczba przeszkolonych nauczycieli
z terenów gmin i powiatów,
na których realizowano Program
od początku trwania

98

Program Stypendiów Pomostowych powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma on odpowiedzieć na
problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do
studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi
znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych
młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków
materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu
studiów. Program Stypendiów Pomostowych ma im w tym
pomóc. Dlatego głównym celem Programu jest wsparcie
młodzieży w pokonaniu bariery związanej z rozpoczęciem nauki
w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy
rok dziennych studiów magisterskich.

www.stypendia-pomostowe.pl

Na sfinansowanie 33 stypendiów na rok szkolny 2008/2009
Fundacja przeznaczyła 125 tys. PLN, a środki te zostały
wypłacone jeszcze w 2008 r. W roku akademickim 2009/2010
Fundacja przeznaczyła 120 tys. PLN na sfinansowanie
24 stypendiów. Od początku funkcjonowania Programu
Fundacja i BGK sfinansowały 24 stypendia w kwocie 120 tys.
PLN
Oprócz tego, Fundacja od 2008 roku organizuje dodatkowe
wsparcie dla uczestników Programu – warsztaty Pomostowi
Liderzy dla najlepszych stypendystów. Obejmują one takie
tematy, jak: praca zespołowa, komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja, praca metodą projektu oraz zagadnienia
związane z przywództwem.
1 lipca 2009 roku odbyła się II edycja szkoleń Pomostowi Liderzy,
w której wzięło udział 60 osób. Podczas 3-dniowych warsztatów
Liderzy uczyli się efektywnej komunikacji, pracy w grupie,
asertywności i innych umiejętności psychospołecznych.
Organizatorem warsztatów była MANZANA Fundacja
Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych.

Wolontariat jest super! przyjął formę konkursu, w którym
Pracownicy BGK mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację
opracowanych przez nich projektów społecznych. Do ogłaszanego raz w roku konkursu mogą zgłaszać minimum trzyosobowe
zespoły pracowników BGK. Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie projektów w wysokości do 4 tys. PLN. Projekty do realizacji
wybierane są przez Kapitułę konkursu, w skład której wchodzą
m.in. eksperci zajmujący się tematyką wolontariatu pracowniczego.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się m.in. zorganizować piknik integracyjny czy turniej piłki nożnej, oznakować
rezerwat nadwiślański, stworzyć salę polisensoryczną dla dzieci
niepełnosprawnych oraz wyremontować kilka pomieszczeń wykorzystywanych do zabaw dla dzieci. Pracownicy BGK umożliwili również wyjazd dzieciom z małej mazurskiej wioski na wycieczkę krajoznawczą.

Celem projektu pod nazwą „Plenerowy piknik integracyjny
– niepełnosprawni i pełnosprawni miłośnicy natury” było
umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną
przeżycia niezapomnianego pikniku na łonie natury wraz
z pełnosprawnymi wolontariuszami. Osoby niepełnosprawne mają specyficzne problemy z samodzielnym
poruszaniem się, co utrudnia im codzienne doświadczenia
rozmaitych form aktywności.
Każda okazja spędzenia aktywnie wolnego czasu przybliża
ich do zwyczajnego funkcjonowania ludzi sprawnych, daje
szansę poznania, doświadczenia. Spotkanie dwóch światów
– niepełnosprawnych i pełnosprawnych – było dla nas,
wolontariuszy, lekcją tolerancji i zrozumienia i dało
obopólną korzyść: pozwoliło niepełnosprawnym poznać
w ciekawych okolicznościach ludzi zdrowych i aktywnych,
a pełnosprawnym zrozumieć, że w istocie nie różni nas
wiele.

Bożena Pałka
Pracownik BGK Oddział Tarnów
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13.2 Program Przyjazne Przedszkole

13.3 Program Stypendiów
Pomostowych

13.4 Program Wolontariat jest super!

Po udanym pilotażu, przeprowadzonym w 2008 roku, program Przyjazne Przedszkole wpisał się na stałe do działań Fundacji. Jego
celem jest wsparcie społeczności wiejskich w rozwoju i poprawie warunków edukacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym oraz promowanie wolontariatu wśród pracowników BGK.

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego jest
fundatorem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z rodzin
o niskim statusie materialnym. Bank uczestniczy w programie
Stypendiów Pomostowych od 2003 roku. Początkowo stypendia
fundowane były bezpośrednio przez BGK (lata 2003 i 2004), a od
2005 roku rolę fundatora w imieniu BGK przejęła Fundacja BGK
im. Jana Kantego Steczkowskiego.

W celu popularyzacji idei wolontariatu wśród Pracowników
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz angażowania
pracowników w działania na rzecz własnego otoczenia, rozwoju
społeczności lokalnych i pomocy grupom potrzebującym,
Fundacja rozpoczęła w 2009 roku realizację programu
wolontariatu pracowniczego Wolontariat jest super!.

Podejmowane przez Fundację działania, wspólnie z pracownikami BGK, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi,
mają służyć temu, by dzieci z małych miejscowości mogły za pomocą ciekawych i skutecznych metod poznawać zasady bezpiecznego
funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwijać swoje umiejętności i zaspokajać ciekawość świata.
Program składa się z dwóch stałych elementów:
•

budowy przedszkolnego placu zabaw oraz zakup pomocy edukacyjnych; działania prowadzone w oparciu o pracę
wolontariuszy – pracowników BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności

•

szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego; szkolenia prowadzone są przez trenerów Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, a tematyka szkoleń dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się dzieci
w społeczeństwie; warsztaty dostarczają wiedzę w wymiarze merytorycznym i metodycznym.

Wybór społeczności, w których realizowany jest Program, dokonywany jest w ścisłej współpracy z pracownikami BGK. To oni
rekomendują grupy, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji Programu, a następnie jako wolontariusze, wraz
z lokalną społecznością, budują plac zabaw.
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Po weryfikacji przez Zarząd Fundacji informacji zawartych w rekomendacjach oraz wizytach w wybranych społecznościach
dokonywany jest ostateczny wybór gmin, w których realizowany będzie Program.
Fundacja, wybierając gminy do udziału w Programie, kieruje się zarówno warunkami materialnymi w danej gminie, jak
i społecznymi. Fundacja BGK szuka grup, które starają się działać na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywizować społeczność lokalną
w działaniach na rzecz poprawy jakości życia.

Tabela 23. Wyniki programu Przyjazne Przedszkole
w latach 2008-2009

Liczba placów wybudowanych od
początku trwania Programu

7

Liczba placów powstałych
w 2009 roku

3

Miejscowości, w których
powstały place zabaw

Biertowice, Przerośl,
Lubomino, Niedrzwica
Duża, Wądroże Wielkie,
Bielica, Orzechowo

Liczba przeszkolonych nauczycieli
z terenów gmin i powiatów,
na których realizowano Program
od początku trwania

98

Program Stypendiów Pomostowych powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma on odpowiedzieć na
problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do
studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi
znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych
młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków
materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu
studiów. Program Stypendiów Pomostowych ma im w tym
pomóc. Dlatego głównym celem Programu jest wsparcie
młodzieży w pokonaniu bariery związanej z rozpoczęciem nauki
w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy
rok dziennych studiów magisterskich.

www.stypendia-pomostowe.pl

Na sfinansowanie 33 stypendiów na rok szkolny 2008/2009
Fundacja przeznaczyła 125 tys. PLN, a środki te zostały
wypłacone jeszcze w 2008 r. W roku akademickim 2009/2010
Fundacja przeznaczyła 120 tys. PLN na sfinansowanie
24 stypendiów. Od początku funkcjonowania Programu
Fundacja i BGK sfinansowały 24 stypendia w kwocie 120 tys.
PLN
Oprócz tego, Fundacja od 2008 roku organizuje dodatkowe
wsparcie dla uczestników Programu – warsztaty Pomostowi
Liderzy dla najlepszych stypendystów. Obejmują one takie
tematy, jak: praca zespołowa, komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja, praca metodą projektu oraz zagadnienia
związane z przywództwem.
1 lipca 2009 roku odbyła się II edycja szkoleń Pomostowi Liderzy,
w której wzięło udział 60 osób. Podczas 3-dniowych warsztatów
Liderzy uczyli się efektywnej komunikacji, pracy w grupie,
asertywności i innych umiejętności psychospołecznych.
Organizatorem warsztatów była MANZANA Fundacja
Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych.

Wolontariat jest super! przyjął formę konkursu, w którym
Pracownicy BGK mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację
opracowanych przez nich projektów społecznych. Do ogłaszanego raz w roku konkursu mogą zgłaszać minimum trzyosobowe
zespoły pracowników BGK. Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie projektów w wysokości do 4 tys. PLN. Projekty do realizacji
wybierane są przez Kapitułę konkursu, w skład której wchodzą
m.in. eksperci zajmujący się tematyką wolontariatu pracowniczego.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się m.in. zorganizować piknik integracyjny czy turniej piłki nożnej, oznakować
rezerwat nadwiślański, stworzyć salę polisensoryczną dla dzieci
niepełnosprawnych oraz wyremontować kilka pomieszczeń wykorzystywanych do zabaw dla dzieci. Pracownicy BGK umożliwili również wyjazd dzieciom z małej mazurskiej wioski na wycieczkę krajoznawczą.

Celem projektu pod nazwą „Plenerowy piknik integracyjny
– niepełnosprawni i pełnosprawni miłośnicy natury” było
umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną
przeżycia niezapomnianego pikniku na łonie natury wraz
z pełnosprawnymi wolontariuszami. Osoby niepełnosprawne mają specyficzne problemy z samodzielnym
poruszaniem się, co utrudnia im codzienne doświadczenia
rozmaitych form aktywności.
Każda okazja spędzenia aktywnie wolnego czasu przybliża
ich do zwyczajnego funkcjonowania ludzi sprawnych, daje
szansę poznania, doświadczenia. Spotkanie dwóch światów
– niepełnosprawnych i pełnosprawnych – było dla nas,
wolontariuszy, lekcją tolerancji i zrozumienia i dało
obopólną korzyść: pozwoliło niepełnosprawnym poznać
w ciekawych okolicznościach ludzi zdrowych i aktywnych,
a pełnosprawnym zrozumieć, że w istocie nie różni nas
wiele.

Bożena Pałka
Pracownik BGK Oddział Tarnów
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cd. Tabela 24. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu
Wolontariat jest super! w 2009 roku

W 2009 roku
udział w Programie wzięło

Lp.

Tytuł projektu

55 pracowników.

Numer
wniosku

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

7

22/W/2009

Ewelina
Pałucka

Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza „Zacisze”
– Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

3 800,00 PLN

było to już 75 osób.

Sport alternatywą dla
zachowań
nieakceptowanych
społecznie

8

2/W/2009

„Miasteczko zadaniowe”

Aneta
Ciućkowska

Szkoła Podstawowa nr 3
w Dobrym Mieście

3 983,50 PLN

9

9/W/2009

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Anna Cichosz

Szkoła Podstawowa
w Skopie

3 500,00 PLN

10

5/W/2009

Świetlica Franciszkańska
dla dzieci

Dorota
Skolimowska

Świetlica Franciszkańska
im. Brata Alojzego
Kosiby przy Klasztorze
Franciszkanów

3 500,00 PLN

11

10/W/2009

Wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla dzieci
w żałobie

Paweł Kruk

Stowarzyszenie Łódzkie
Hospocjum dla Dzieci

4 000,00 PLN

12

15/W/2009

Raj małych kierowców

Monika
Jankowska

Przedszkole nr 364
„Pod Tęczą”

3 834,00 PLN

13

20/W/2009

Wyposażenie sali do
terapii rodzinnej w III
oddziale dziennym
diagnostyki i terapii
nerwic w Mazowieckim
Centrum
Nauropsychiatrii
Dziecięcej

Urszula
Jasiniewska

III Oddział Dzienny –
diagnostyki i terapii
nerwic w Mazowieckim
Centrum
Neuropsychiatri
Dziecięcej dla dzieci
i młodzieży w Zagórzu
k/ Warszawy filia:
Szpital Neuropsychiatrii
Dziecięcej w Józefowie

3 400,00 PLN

14

8/W/2009

Piknik rodzinny

Monika Walat

Szkoła Podstawowa nr
277 im. E. Orzeszkowej

3 000,00 PLN

15

16/W/2009

Ruch, zabawa to ważna
sprawa

Ewa SiwerskaLasak

Szkoła Podstawowa nr
29 im. A. Mickiewicza w
Lublinie

3 940,00 PLN

16

21/W/2009

Muzyczny Dzień Dziecka
– cykl koncertów
charytatywnych na rzecz
dzieci niepełnosprawnych

Ewa
Cywoniuk

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Działalności Muzycznej
w Białymstoku

3 500,00 PLN

W edycji 2010 roku

Tabela 24. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu
Wolontariat jest super! w 2009 roku

Lp.

1

Numer
wniosku

Tytuł projektu

1/W/2009

73

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

„Przyjazny zakątek” –
remont świetlicy
szkolnej

Elżbieta
Troszczyńska

Zespół Szkół Publicznych
nr 1 STO

3 985,00 PLN

2

19/W/2009

Odnowienie
i doposażenie części
poczekalni/korytarzy
Szpitala Dziecięcego
przy ul. Niekłańskiej
w Warszawie

Agnieszka
Starczewska

SZPZOZ im. prof. dr Jana
Bogdanowicza
w Warszawie

2 790,50 PLN

3

13/W/2009

Organizacja
atrakcyjnego
i bezpiecznego placu
zabaw dla dzieci

Aneta
Janiszewska

Przedszkole Publiczne
w Radzanowie

3 500,00 PLN

4

14/W/2009

Bezpieczne Zabawy

Dorota
Łotkowska

Punkt Przedszkolny
„Jagódka” w Gierkinach,
Sępopol

3 500,00 PLN

„Tęcza” – Placówka

4 000,00 PLN

5

6

4/W/2009

12/W/2009

Podróż do wnętrza
siebie przez sztukę
i zabawę

Paulina Syta

Organizacja świetlicy dla
młodzieży przy Parafii
Rzymsko-Katolickiej św.
Andrzeja Apostoła

Bogusław
Białowąs

OpiekuńczoWychowawcza w Kutnie
Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Andrzeja Apostoła

4 000,00 PLN

W sumie

58 233,00 PLN

74

cd. Tabela 24. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu
Wolontariat jest super! w 2009 roku

W 2009 roku
udział w Programie wzięło

Lp.

Tytuł projektu

55 pracowników.

Numer
wniosku

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

7

22/W/2009

Ewelina
Pałucka

Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza „Zacisze”
– Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

3 800,00 PLN

było to już 75 osób.

Sport alternatywą dla
zachowań
nieakceptowanych
społecznie

8

2/W/2009

„Miasteczko zadaniowe”

Aneta
Ciućkowska

Szkoła Podstawowa nr 3
w Dobrym Mieście

3 983,50 PLN

9

9/W/2009

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Anna Cichosz

Szkoła Podstawowa
w Skopie

3 500,00 PLN

10

5/W/2009

Świetlica Franciszkańska
dla dzieci

Dorota
Skolimowska

Świetlica Franciszkańska
im. Brata Alojzego
Kosiby przy Klasztorze
Franciszkanów

3 500,00 PLN

11

10/W/2009

Wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla dzieci
w żałobie

Paweł Kruk

Stowarzyszenie Łódzkie
Hospocjum dla Dzieci

4 000,00 PLN

12

15/W/2009

Raj małych kierowców

Monika
Jankowska

Przedszkole nr 364
„Pod Tęczą”

3 834,00 PLN

13

20/W/2009

Wyposażenie sali do
terapii rodzinnej w III
oddziale dziennym
diagnostyki i terapii
nerwic w Mazowieckim
Centrum
Nauropsychiatrii
Dziecięcej

Urszula
Jasiniewska

III Oddział Dzienny –
diagnostyki i terapii
nerwic w Mazowieckim
Centrum
Neuropsychiatri
Dziecięcej dla dzieci
i młodzieży w Zagórzu
k/ Warszawy filia:
Szpital Neuropsychiatrii
Dziecięcej w Józefowie

3 400,00 PLN

14

8/W/2009

Piknik rodzinny

Monika Walat

Szkoła Podstawowa nr
277 im. E. Orzeszkowej

3 000,00 PLN

15

16/W/2009

Ruch, zabawa to ważna
sprawa

Ewa SiwerskaLasak

Szkoła Podstawowa nr
29 im. A. Mickiewicza w
Lublinie

3 940,00 PLN

16

21/W/2009

Muzyczny Dzień Dziecka
– cykl koncertów
charytatywnych na rzecz
dzieci niepełnosprawnych

Ewa
Cywoniuk

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Działalności Muzycznej
w Białymstoku

3 500,00 PLN

W edycji 2010 roku
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Lp.

1

Numer
wniosku

Tytuł projektu

1/W/2009

73

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

„Przyjazny zakątek” –
remont świetlicy
szkolnej

Elżbieta
Troszczyńska

Zespół Szkół Publicznych
nr 1 STO

3 985,00 PLN

2

19/W/2009

Odnowienie
i doposażenie części
poczekalni/korytarzy
Szpitala Dziecięcego
przy ul. Niekłańskiej
w Warszawie

Agnieszka
Starczewska

SZPZOZ im. prof. dr Jana
Bogdanowicza
w Warszawie

2 790,50 PLN

3

13/W/2009

Organizacja
atrakcyjnego
i bezpiecznego placu
zabaw dla dzieci

Aneta
Janiszewska

Przedszkole Publiczne
w Radzanowie

3 500,00 PLN

4

14/W/2009

Bezpieczne Zabawy

Dorota
Łotkowska

Punkt Przedszkolny
„Jagódka” w Gierkinach,
Sępopol

3 500,00 PLN

„Tęcza” – Placówka

4 000,00 PLN

5

6

4/W/2009

12/W/2009

Podróż do wnętrza
siebie przez sztukę
i zabawę

Paulina Syta

Organizacja świetlicy dla
młodzieży przy Parafii
Rzymsko-Katolickiej św.
Andrzeja Apostoła

Bogusław
Białowąs

OpiekuńczoWychowawcza w Kutnie
Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Andrzeja Apostoła

4 000,00 PLN

W sumie

58 233,00 PLN
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Tabela 24. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu
Wolontariat jest super! w 2010 roku

Lp.

Numer
wniosku

Tytuł projektu

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

Lp.

Numer
wniosku

Tytuł projektu

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny w
realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

1

1/W/2009

„Całe przedszkole bawi

Anna Cichosz

Przedszkole Samorządowe
w Jonkowie

3 398,00 PLN

13

13/W/2009

Wioleta
Bugowska

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Świątkach

4 000,00 PLN

Zespół Kształcenia
Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 6
im. Zasłużonych Ludzi
Morza w Gdańsku

4 000,00 PLN

Krzysztof
Wiśniewski

Remont i dostosowanie
sali komputerowej dla
dzieci
niepełnosprawnych

14

14/W/2009

„Zdrowa szkoła” –

Anna Kopczyk

Zespół Szkół w Tłokini
Wielkiej

3 987,00 PLN

Katarzyna
DworskaMarcinkowska

Szkoła Podstawowa im.
Augusta Cieszkowskiego
w Kicinie

4 000,00 PLN

się w teatr”
2

2/W/2009

„Odkrywamy bogactwo,

piękno i tajemnice
naszego regionu –
magia pszczelarstwa”
3

3/W/2009

„Radosny Dzień Dziecka”

Ewa SiwerskaLasak

Budowlany Klub Sportowy
w Lublinie

3 950,00 PLN

4

4/W/2009

„Mamo, Tato podaruj mi

Joanna
Poniatowska

Samorządowy Ośrodek
Kultury w Miękini –
świetlica w Gałowie

4 000,00 PLN

Dorota
Łotkowska

Szkoła Podstawowa
w Dzietrzychowie

4 000,00 PLN

Przedszkolny piknik
rodzinny

Monika
Jankowska

Przedszkole nr 364 „Pod
Tęczą”

3 920,00 PLN

„Sala polisensoryczna –

Agnieszka
Szewczyk

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło
w Tarnowie

4 000,00 PLN

Paweł
Szymański

Szkoła Podstawowa im.
Bronisława Czecha w
Pleśnej

3 950,00 PLN

Bożena Pałka

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło
w Tarnowie

4 000,00 PLN

Nieformalna akcja –
„Wągrowiecki banan”

Paulina Syta

Muzeum Regionalne
w Wągrowcu

4 000,00 PLN

swój czas”
5

5/W/2009

„Żywe wspomnienia i

martwe bunkry” –
wycieczka krajoznawcza
6

6/W/2009

75
7

7/W/2009

doświadczanie świata
przez dzieci
z upośledzeniem
umysłowym”
8

8/W/2009

„Piękna klasa” – remont

i modernizacja sali
lekcyjnej w Szkole
Podstawowej w Pleśnej
9

9/W/2009

„Plenerowy piknik

integracyjny –
niepełnosprawni
i pełnosprawni miłośnicy
natury”
10

10/W/2009

15

15/W/2009

„Świetlica szkoły

w Kicinie inkubatorem
talentów artystycznych”
– remont i aranżacja
szkolnej świetlicy

W sumie

58 233,00 PLN
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11

11/W/2009

Znakowanie rezerwatu
Łachy Brzeskie

Ewa Balcerak

Fundacja Ja Wisła

2 920,00 PLN

12

12/W/2009

„Edukacja XXI wieku

Katarzyna
Śpiewak

Szkoła Podstawowa nr 17
w Rzeszowie

4 000,00 PLN

w szkole podstawowej”

zakup sprzętu do
gimnastyki korekcyjnej

Wspólnie z wolontariuszami z oddziału we Wrocławiu zrealizowaliśmy projekt „Mamo, Tato podaruj mi swój czas”. Ciekawy pomysł
oraz klarowny i spójny projekt zostały docenione przez komisję
konkursową.
Aktywni super-wolontariusze zorganizowali całą resztę, a społeczność lokalna doceniła starania i wysoką przydatność
przedsięwzięcia. Pracownicy BGK mieli okazję poznać okolice
Wrocławia i Gałów, malowniczo położony w Parku Krajobrazowym
Doliny Bystrzycy oraz zintegrować się z mieszkańcami wsi.
Gałowianie z satysfakcją odnotowali doposażenie bazy świetlicowej
i podniesienie się tym samym atrakcyjności tego miejsca spotkań.
Wzbogacenie bazy sportowo-rekreacyjnej obiektu to trwała
wartość, z której przez długi czas będą korzystać dzieci i młodzież
Świetlicy Wiejskiej w Gałowie.

Joanna Poniatowska
Pracownik BGK Oddział Wrocław

W moim przypadku wolontariat w BGK to nowe, wspaniałe
doświadczenie. Od dawna chciałam wziąć udział w projekcie
wolontariackim i dopiero w Banku udało mi się spełnić marzenia.
Uczestnictwo w 3 projektach wolontariackich dało mi wiele radości,
satysfakcji i możliwość poznania nowych osób. Jest to dobry sposób
na otwieranie ludzi. Wspólna praca, szczególnie w ekstremalnych
warunkach, bardzo zbliża i pokazuje, że możemy na sobie polegać
w różnych sytuacjach. Myślę, że wiele osób od tej pory przyjaźni się
i wspólnie może przenieść „góry”.

Monika Walat
Centrala BGK
Departament Zarządzania Kadrami
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Wolontariat jest super! w 2010 roku
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Lp.

Numer
wniosku

Tytuł projektu

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny
w realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

Lp.

Numer
wniosku

Tytuł projektu

Lider
projektu

Partner
instytucjonalny w
realizacji projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania

1

1/W/2009

„Całe przedszkole bawi
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Zespół Szkół w Tłokini
Wielkiej

3 987,00 PLN

Katarzyna
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2
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5
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6
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8
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Lista organizacji, którym Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
przyznała dotację w 2009 roku:


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Głuchołazach

Strona w raporcie

Wskaźnik
Strategia i analiza
1.1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

03

2.1

Nazwa organizacji

06

2.2

Główne marki, produkty i/lub usługi

06-07, 37

2.3

Struktura operacyjna organizacji

16

2.4

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

84, 12

2.5

Liczba krajów, w których organizacja działa

06, 05

2.6

Forma własności i struktura prawna organizacji

06

2.7

Obsługiwane rynki

05-06

2.8

Skala działalności organizacji

06


Przedszkole nr 2 w Sokółce

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie

05


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach

2.10

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

09

3.1

Okres raportowania

05

3.2

Data publikacji ostatniego raportu

05

3.3

Cykl raportowania

05

3.4

Osoba kontaktowa

84

3.5

Proces definiowania zawartości raportu

05

3.6

Zasięg raportu

05

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie
i zasięgu raportu

05

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture,
podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach
outsoursowanych i innych jednostkach

05

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji,
zawartych w poprzednich raportach, z podaniem powodów
ich wprowadzenia

05

3.11

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

05

3.12

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych
informacji w raporcie

78-80


Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Glince

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”

Przedszkole Miejskie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Karlinie

Publiczne Przedszkole nr 5 w Lidzbarku Warmińskim

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu

Biblioteka Publiczna w Marianowie

Lokalna Grupa Działania „Owocowy szlak”

Stowarzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, Sportu i Rekreacji

Przedszkole Samorządowe Łagiewniki Małe

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie – Samorządowe Przedszkole

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W siodle”

Stowarzyszenie SZOK – skuteczni, zdecydowani, operatywni, kreatywni

77

Indeks wskaźników Global Reporting Initiative


Fundacja na rzecz psów pracujących Psi Ratownicy

Publiczne Przedszkole w Zdunach

Fundacja Eko-Lider im. Kazimierza Wójtowicza

Gmina Lubomino

Gmina Przerośl

Gmina Niedrzwica Duża

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom ze Skierniewic

Zespół wolontariacki Elżbieta Troszczyńska + Szkoła Podstawowa w Rembertowie

Zespół wolontariacki Agnieszka Starczewska + Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

Zespół wolontaracki Ewelina Pałucka+ świetlica działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku

Zespół wolontariacki Aneta Janiszewska + przedszkola w Radzanowie

Zespół wolontariacki Paulina Syta + Dom Dziecka w Kutnie

Zespół wolontariacki Urszula Jasiniewska + Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej dla Dzieci i Młodzieży

Zespół wolontariacki Monika Walat + Szkoła Podstawowa nr 277 w Warszawie

Parametry raportu


Zespół wolontariacki Bogusław Białowąs + Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Apostoła

Zespół wolontariacki Monika Jankowska + Przedszkole nr 364 w Warszawie

Zespół wolontariacki Dorota Skolimowska + świetlica dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przy Zakonie Ojców Franciszkanów

w Wieliczce

Zespół wolontariacki Dorota Łotkowska + Punkt przedszkolny „Jagódka” w Gierkinach

Zespół wolontariacki Aneta Ciućkowska + Szkoła Podstawowa w Dobrym Mieście

Zespół wolontariacki Anna Cichosz + Szkoła Podstawowa w Skopi

Zespół wolontariacki Paweł Kruk + Łódzkie Hospicjum dla Dzieci

Zespół wolontariacki Ewa Siwerska-Lasak + Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Lublinie

Zespół wolontariacki Ewa Cywoniuk + Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku
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Strona w raporcie

Wskaźnik
Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

79

Strona w raporcie

Wskaźnik
Wskaźniki społeczne

4.1

Struktura nadzorcza organizacji

13-15

LA1

Łączna liczba Pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju
umowy o pracę i regionu

27-28

4.2

Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu
nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym

13-15

4.3

Liczba członków najwyższego organu nadzorczego
z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych

13

LA2

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji Pracowników
według grupy wiekowej, płci i regionu

28-32

LA4

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

33

4.4

Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom
i pracownikom zgłaszanie rekomendacji

13-14, 33

LA10

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku, przypadających
na Pracownika według struktury zatrudnienia

33

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

20

LA13

28, 13, 15

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup
interesariuszy

19

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na
kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości
oraz innych wskaźników różnorodności

4.15

PR6

Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów
i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji
i sponsoringu.

22

Wskaźniki ekonomiczne
EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych,
wynagrodzenia Pracowników, dotacji i innych inwestycji na
rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i instytucji państwowych

08

EC8

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie
towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na
społeczeństwo.

42, 45, 48-50,
55, 68, 72-76

Wskaźniki środowiskowe
EN3

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł
energii

61

EN28

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji
dotyczących ochrony środowiska

62

80

Poziom aplikacji GRI G3
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z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych

13

LA2

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji Pracowników
według grupy wiekowej, płci i regionu

28-32

LA4

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

33

4.4

Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom
i pracownikom zgłaszanie rekomendacji

13-14, 33

LA10

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku, przypadających
na Pracownika według struktury zatrudnienia

33

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

20

LA13

28, 13, 15

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup
interesariuszy

19

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na
kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości
oraz innych wskaźników różnorodności

4.15

PR6

Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów
i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji
i sponsoringu.

22

Wskaźniki ekonomiczne
EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych,
wynagrodzenia Pracowników, dotacji i innych inwestycji na
rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i instytucji państwowych

08

EC8

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie
towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na
społeczeństwo.

42, 45, 48-50,
55, 68, 72-76

Wskaźniki środowiskowe
EN3

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł
energii

61

EN28

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji
dotyczących ochrony środowiska

62
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Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne
z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej,
bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na
zysk.

gen. Roman Górecki
Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Centrala Banku
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia: 801 667 655 (8.00 – 16.00)
tel.: 22 596 5999, 22 599 8095
fax: 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl

Osoba kontaktowa:
Dominika Huczek
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i CSR
Zespół Komunikacji wewnętrznej i CSR. Departament Komunikacji
tel.: 22 596 57 09
dominika.huczek@bgk.com.pl
To jest nasz pierwszy raport społecznej odpowiedzialności,
dlatego szczególnie zależy nam na Państwa opinii na jego temat.
Wszelkie uwagi prosimy przesyłać:
Drogą mailową na adres: Dominika.Huczek@bgk.com.pl
Pocztą na adres Centrali Banku: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

