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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce piąty numer kwartalnika 
Regionu Mazowieckiego BGK, „Kwadrans dla Mazowsza”, 
który powstaje z myślą o integracji przedsiębiorców, 
samorządowców i działaczy społecznych Mazowsza. 

W bieżącym numerze chcemy przedstawić Państwu 
nową Strategię BGK na lata 2021-2025, o której opowie 
Państwu Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Mówiąc o nowej strategii banku nie sposób nie nawiązać 
do misji Banku Gospodarstwa Krajowego, który powstał 
w 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra 
skarbu Władysława Grabskiego. Misja ta głosiła, że BGK 
powstał po to by wspierać społeczno-gospodarczy rozwój 
Polski. Misja ta, towarzyszy nam od blisko 97 lat i nic nie 
straciła na aktualności. 

W najnowszym numerze dokonamy charakterystyki 
naszego województwa i wynikających z niej celów, jakie 
przed sobą stawiamy - My, czyli Region Mazowiecki BGK. 

Opowiemy  Państwo także  o działaniach naszych trzech 
fundacji: Fundacji BGK im. Steczkowskiego, Fundacji State 
of Poland oraz Most the Most. 

 

Cieszymy się także, że możemy gościć na łamach 
naszego newslettera kolejną Izbę, tym razem jest to 
Warszawska Izba Gospodarcza.

Przedstawimy także   Region Małopolski BGK, z opisem 
swojej roli w regionie w kontekście misji i wizji BGK.   

Szanowni Państwo, życząc przyjemnej lektury 
chciałbym w imieniu swoim i całego zespołu Regionu 
Mazowieckiego BGK życzyć Państwu zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitującego w sukcesy w życiu prywatnym 
i zawodowym, nowego 2022 roku.

Piotr Pokropek 
Dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK
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NOWA STRATEGIA,  
W KTÓREJ 
NAJWAŻNIEJSI SĄ 
LUDZIE
Gdy obejmowałam stery Banku Gospodarstwa 
Krajowego, z pewnością nie spodziewałam się w jak 
trudnych, ale i pasjonujących czasach przyjdzie 
mi kierować tym bankiem. Pandemia, która stała 
się przekleństwem dla światowej, w tym polskiej 
gospodarki, paradoksalnie jednak, jest też cezurą dla 
nowej epoki w działalności BGK. 

Historycznie rola Banku Gospodarstwa Krajowego 
w rozwoju kraju była niezwykle istotna zarówno 
w pierwszych piętnastu latach jego istnienia, w okresie 
międzywojennym, jak i w ostatnich trzydziestu, po 
transformacji gospodarczo-ustrojowej Polski. Nigdy 
jednak nie zbliżyła się nawet do obecnego poziomu. 
Sformułowanie brzmiące, że „BGK jest finansowym 
ramieniem polskiego rządu”, nabrało całkowicie 
nowego znaczenia. Proszę zauważyć, że to na BGK 
spoczęła główna odpowiedzialność za wdrożenie, 
uzgodnionych na poziomie rządowym, kilkunastu 
programów pomocowych, od których realizacji zależało 
„być lub nie być” wielu branż polskiej gospodarki, 
najmocniej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.  
To przecież jednak nie wszystko. Obecne działania 

BGK skupiają się na: wspieraniu polskich firm w ich 
rozwoju oraz ekspansji zagranicznej, przeciwdziałaniu 
skutkom cykliczności w gospodarce, pomocy dla 
polskich firm dotkniętych skutkami COVID-19 dzięki 
wsparciu z rządowych tarcz antykryzysowych, realizacji 
kluczowych zadań w Rządowym Funduszu Polski Ład 
- Programie Inwestycji Strategicznych, wspieraniu 
samorządów w realizacji najważniejszych przedsięwzięć, 
a także tworzeniu bezprecedensowego projektu, jakim 
jest Fundusz Trójmorza, którego BGK jest inicjatorem 
i inwestorem.    

Jakby tego było mało, równocześnie pracowaliśmy 
nad naszą nową strategią, którą obecnie wdrażamy 
w życie, a która ma stać się drogowskazem dla BGK, 
na najbliższych kilka lat. Jej sens i intencje świetnie 
oddaje sformułowana na nowo misja banku: wspieramy 
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski. Zrównoważony, to znaczy odpowiedzialny, 
zaangażowany społecznie, uwzględniający taki rozwój, 
który wykorzystuje ziemskie zasoby w sposób, który nie 
tylko nie pogorszy, lecz wręcz zapewni dalszy postęp 
przyszłym pokoleniom. To jedno słowo, które uzupełniło 

misję banku, funkcjonującą praktycznie od zarania 
jego istnienia, całkowicie zmieniło nasze myślenie 
o przyszłych celach banku, o planowanych programach 
i projektach, o zasadach działania samego BGK. 
Nowa strategia oparta jest na pięciu filarach: trzech 
biznesowych - zrównoważonym rozwoju, zaangażowaniu 
społecznym, współpracy i biznesie międzynarodowym 
oraz na dwóch filarach wewnętrznych - transformacji 
cyfrowej i efektywnym modelu zrządzania.

Nową strategię banku tworzyliśmy przy zaangażowaniu 
całego zespołu BGK. W naszej wspólnej opinii, ma 
ona odpowiadać na wciąż zmieniające się wyzwania 
społeczne i gospodarcze naszych czasów, w tym 
zagrożenia wynikające, na przykład, z katastrofalnych 
zmian klimatycznych. Co ważne, uznaliśmy wspólnie, że 
nie chcemy tylko reagować, ale także sami inicjować 
projekty i rozwiązania zgodne z naszą misją i interesem 
Polski. I to już się dzieje.
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STRATEGIA REGIONU 
MAZOWIECKIEGO BGK 
Województwo Mazowieckie jest najbardziej 
spolaryzowanym obszarem ze wszystkich polskich 
województw i jednym z najbardziej rozwarstwionych 
regionów w Unii Europejskiej. Zmniejszenie tak dużych 
dysproporcji w rozwoju poszczególnych subregionów jest 
najpilniejszą potrzebą społeczno-gospodarczą, wpisującą 

się jednocześnie wprost w ideę zrównoważonego rozwoju 
kraju. Specyfikę Mazowsza i jego nierównomierny rozwój 
obrazują wybrane wskaźniki, takie jak produkt krajowy 
brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik 
G (dochód gminy na jednego mieszkańca) czy stopa 
bezrobocia.

Produkt Krajowy Brutto per capita według regionów polskich (NUTS 2) w roku 2019 (źródło: https://stat.gov.pl/).

Procentowy udział regionów polskich (NUTS 2) w tworzeniu PKB Polski w 2019 r.  
(źródło: https://stat.gov.pl/).

20 polskich gmin o najmniejszym wskaźniku „G” na rok 2021 r. (źródło: 
opracowanie własne na podstawie  

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-
gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2021-r).

Udział Województwa Mazowieckiego w tworzeniu PKB 
Polski w 2019 roku stanowił 22,9% i był najwyższy 
spośród wszystkich 16 województw, drugie miejsce 

zajęło województwo śląskie (12,1%), a ostatnie było 
województwo opolskie (2%). 
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Dysproporcje w przypadku Mazowsza widać także 
dzięki analizie wskaźnika „G” dla każdej gminy. Jest 
to wskaźnik pokazujący dochód w gminie na jednego 
mieszkańca. Wśród dwudziestu gmin o najniższym 
wskaźniku „G” w Polsce, aż 6 pochodziło z Województwa 
Mazowieckiego. 

Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu 2020 roku 
wyniosła 6,1%, na Mazowszu wynosiła ona 5,1%. Oznacza 
to, że statystycznie, co 20 mieszkaniec Mazowsza był 
zarejestrowany, jako osoba bezrobotna. 

Najwyższa stopa bezrobocia na Mazowszu występowała 
w powiatach: szydłowieckim (24,3%), radomskim 
(18,2%) oraz przysuskim (17,5%). Najmniejsze bezrobocie 
odnotowano w powiatach: warszawskim zachodnim 
(2,2%), grójeckim (2,7%) i pruszkowskim (3,4%). 
W miastach na prawie powiatu najniższy wskaźnik 
notowała Warszawa (1,7%), Siedlce (4,5%) oraz  Płock 
(7,0%). Sytuację przedstawia poniższa mapa. 

Stopa bezrobocia w powiatach mazowieckich w czerwcu 2020 roku (źródło: Raport „Osoby bezrobotne według wybranych cech demograficzno-ekonomicznych w przekroju 
powiatów województwa mazowieckiego.” https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents).

Mazowsze jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo 
regionem w Polsce, z wysokim tempem wzrostu 
i najwyższym udziałem w generowaniu PKB kraju. 
Motorem napędowym całego Mazowsza jest Warszawa. 
Pozostałe gminy mazowieckie są mniej konkurencyjne 
niż przeciętna gmina w Polsce. 

W 2019 r. spośród 500 najbiedniejszych gmin w Polsce, 
aż 105 znajdowało się na Mazowszu. Najniższa stopa 
bezrobocia była w Warszawie oraz w powiatach 
ościennych.

Warto dodać, że OECD uznała Mazowsze za drugi, po 
Londynie, najbardziej zróżnicowany region w Europie. 

To zróżnicowanie regionu mazowieckiego ma wpływ 
na cele i zadania, jakie stawia przed sobą Region 
Mazowiecki BGK, który chce koncentrować  się na 
działaniach, których głównym celem jest  wspieranie 
inwestycji: infrastruktury, transportu i logistyki, 
spójności społecznej i terytorialnej, rozwoju 
przedsiębiorczości. Wsparcie dotyczyć będzie inwestycji 
realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców oraz 
jednostki samorządu terytorialnego, a także spółki 
komunalne i szpitale poza Regionem Warszawskim 
Stołecznym. 

Główny cel Regionu Mazowieckiego BGK to zmniejszenie 
dysproporcji w rozwoju całego województwa 
mazowieckiego poprzez podniesienie poziomu życia 
mieszkańców spoza Warszawy. Dzięki rozwojowi 
zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury 
transportowej, zwiększeniu efektywności działań na 
rzecz niwelowania różnic w rozwoju i dostępie do 
usług publicznych oraz zwiększeniu konkurencyjności 
przedsiębiorców poprzez zapewnienie dopasowanej 
do potrzeb rynku oferty finansowania  cel ten będzie 
możliwy do zrealizowania.

Wszystkie te działania wpisują się w misję Banku 
Gospodarstwa Krajowego, tj. „Zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski”. 

Wszystkich z Państwa, zainteresowanych naszymi 
programami, serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z Regionem Mazowieckim BGK (telefonicznie lub 
mailowo) oraz na naszą stronę internetową  
https://www.bgk.pl/ .
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FUNDACJA BGK IM. J. K. 
STECZKOWSKIEGO

 
 
 

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została powołana 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2004 r., 
w 80 rocznicę powstania BGK. Misją Fundacji jest 
aktywowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach 
ich życia. Patronem Fundacji jest Jan Kanty Steczkowski 
(1862-1929), pierwszy prezes Banku Gospodarstwa 
Krajowego, minister skarbu i premier rządu.

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, Fundacja 
angażuje się w działania na rzecz:

 � wyrównywania szans edukacyjnych,

 � podniesienia jakości edukacji,

 � aktywizowania społeczności lokalnych,

 � aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczenia osób 
dorosłych,

 � solidarności międzypokoleniowej. 

 
Cele statutowe naszej Fundacji BGK to:

 � wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 � prowadzenie działalności charytatywnej,

 � wspieranie ochrony i promocji zdrowia,

 � działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 � promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,

 � działania na rzecz kultury i dziedzictwa 
narodowego,

 � działania wspomagające rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych.

Czym się zajmujemy?

Organizujemy cykliczne zbiórki rzeczowe: „Czas 
do Szkoły”, „Małe Marzenia do Spełnienia” i inne, 
prowadzimy regularne konkursy grantowe, skierowane 
do zewnętrznych podmiotów takich jak: fundacje, 
stowarzyszenia, gminy, domy kultury, biblioteki, koła 
gospodyń wiejskich, szkoły, przedszkola, organizujemy 
działania dla różnych grup społecznych: dzieci, 
młodzież, seniorzy, osoby defaworyzowane itp.

To program polegający na stymulowaniu prawidłowego 
rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z rodzin o niskim 
statusie społeczno-ekonomicznym. W ramach 
konkursu grantowego zwycięskie podmioty otrzymują 
dofinansowanie na przeprowadzenie projektów 
edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-9 lat.

W ramach tego konkursu grantowego środki finansowe 
mogły być przeznaczone przede wszystkim na: 
przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, 
zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub 
wyposażenia związanego z realizowanym projektem, 
porady specjalistyczne dla dzieci. Podczas zajęć dzieci 
poznają m.in.: świat robotyki, obiegu wody, podstawy 
programowania, uczą się języków obcych, poznają zasady 
zdrowego odżywiania, czy uczestniczą w arteterapii, 
gimnastyce, hipoterapii, dogoterapii i innych ciekawych 
zajęciach. 

„Moja Mała Ojczyzna” program jest skierowany 
do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na 
miejscowości, w której żyją i które mają pomysł, jak ją 

zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia 
chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które 
integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują 
lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów 
i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację – 
dofinansowujemy inicjatywy poprawiające infrastrukturę 
edukacyjną placówek oświatowych.

Poprzez ten program chcemy aktywizować społeczności 
lokalne do działania na rzecz budowania dobra 
wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy, by 
w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń 
publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub ją 
zmodernizować.

W ramach programu dofinansowanie może być 
przeznaczone m.in. na:

 � zmianę lokalnej przestrzeni publicznej,

 � budynki / przestrzeń upamiętniające ważne lokalne 
wydarzenia, miejsca oraz bohaterów historycznych,

Oprócz cyklicznych programów, wspieramy również 
wiele inicjatyw zewnętrznych; w ostatnim czasie 
dofinansowaliśmy m.in. Projekt Metro w Centrum 
Zdrowia Dziecka, Fundację Dorastaj z Nami (pomoc 
dzieciom, których rodzice zginęli podczas pełnienia 
służby), Fundację Ronalda McDonalda (budowa placu 
zabaw przy WUMiK), Osadę Janaszkowo (miejsce 
życia dla osób niepełnosprawnych), Festiwal Historii 
Alternatywnej, w czasie pandemii dofinansowaliśmy 
także kilkanaście szpitali w walce z COVID-19, 
zapewniliśmy wsparcie medykom i ratownikom 
medycznym, zakupiliśmy posiłki, środki ochrony 
osobistej, specjalistyczne maski dla ratowników 
zespołów covidowych i wsparliśmy wiele innych akcji.

„Na Dobry Początek!” w ramach konkursu grantowego 
Fundacja BGK zachęca grantobiorców do sięgania 
po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które sprzyjają 
interakcjom między dziećmi, rozwijają umiejętność 
komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, 
inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają 
na poprawę aktywności ruchowej.
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 � wsparcie infrastruktury placówek oświatowych, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 � zakup sprzętu.

„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony przez 
Fundację BGK i skierowany do dzieci w wieku od 8 do 
12 lat. Przez 5 dni dzieci mają możliwość wcielenia się 
w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają 
pieniądze. Poprzez zabawę i działanie, dzieci poznają 
wartość pieniądza, uczą się zarządzania własnym 
budżetem, a także tego, jak funkcjonuje gospodarka. 
Dzieci — mieszkańcy „Małego Miasta”, uczestniczą 
w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez 
lokalnych przedsiębiorców. Na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach, pod okiem doświadczonych fachowców — 
nauczycieli, uczą się różnych zawodów i ich tajników. Za 
wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie wypłacane 
w specjalnej walucie „Małego Miasta”. Swoją wypłatę 
mogą pomnożyć na lokacie w Banku, a następnie wydać 
na wymarzone zabawki w „Sklepie marzeń”.

W „Małym Mieście” działa również Małomiasteczkowy 
Urząd Skarbowy. Dzieci codziennie odprowadzają do 
niego podatki, które, tak samo, jak w dorosłym świecie, 
przyczyniają się do zmiany publicznej przestrzeni miasta. 
Tym samym, zebrane podatki przeznaczane są następnie 
na realizację wybranej inwestycji w gminie, gdzie odbywa 
się projekt.

„Małe Miasto” to przedsięwzięcie, w które są 
zaangażowani przedstawiciele różnych mniej lub bardziej 

znanych zawodów oraz władze samorządowe. Program 
to spora dawka wiedzy dla wszystkich uczestników oraz 
wspaniała zabawa i dobrze spędzony czas.

„Były sobie pieniądze…” program prowadzony jest 
od 2017 przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 
3 do 9 lat i ma za zadanie podniesienie poziomu 
wiedzy finansowej oraz wprowadzenie w podstawy 
finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować 
w nowoczesnym społeczeństwie. Cele realizowane są 
poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach 
w określonych grupach wiekowych. Tematyka lekcji 
związana jest z zakresem znajomości m.in. wartości 
pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami 
osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności 
krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy 
w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów 
konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawą 
programową. Dzięki projektowi szkoły mogą wzbogacić 
program nauczania o zestaw ciekawych lekcji, które 
jednocześnie odpowiadają na potrzeby uczniów.

„Dzieci Kapitana Nemo” jest to projekt historyczny 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. 
Konkurs ma przybliżać sylwetki wybitnych i nie tak 
powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli 
sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Naszym 
celem jest przypomnienie młodym pokoleniom 
naszych rodaków, których osiągnięcia, odkrycia czy 
wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły 
postrzeganie świata. Projekt może być realizowany 

w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, 
gier terenowych, miejskich, planszowych itp. Projekt 
skierowany jest do: fundacji, stowarzyszeń, bibliotek, 
domów kultury, publicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, a działania realizowane są 
w gminach do 100 tys. mieszkańców.

„Skrzydła dla Mamy” program Fundacji BGK, który 
ma na celu wsparcie kobiet z miejscowości do 25 
tys. mieszkańców, przebywających na urlopach 
macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się 
dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też 
mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad 
dziećmi.

Naszym celem jest ułatwić mamom powrót do pracy 
po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, 
wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką 
nad dzieckiem z innych powodów.  

W ramach organizowanych warsztatów i zajęć mamy 
mają możliwość podwyższenia swoich kompetencji 
zawodowych, a także rozwijania swoich talentów, 
nabycia nowych umiejętności oraz wzmocnienia poczucia 
własnej wartości.

„Generacja 6.0” to program, jak sama nazwa wskazuje, 
skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Ma za 
zadanie zwiększyć aktywność społeczną, technologiczną 
i ruchową tej grupy wiekowej, przeciwdziałać ich 
wykluczeniu oraz wytyczyć dla nich nowe ścieżki 
rozwoju. W ramach programu są realizowane cykliczne 
kursy, warsztaty lub zajęcia takie, jak: szkolenia na 
temat finansów, kursy językowe, warsztaty dotyczące 
kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, 
grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia itp. Do konkursu 
zgłaszają się: stowarzyszenia, fundacje, gminy, ośrodki 
kultury oraz biblioteki. Dodatkowo obowiązkowym 
elementem jest organizacja wydarzenia kulturalnego dla 
seniorów.
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POLSKA – NAJBARDZIEJ 
NIEPOSPOLITE MIEJSCE 
NA ZIEMI

 

Fundacja State of Poland

Powstaliśmy w 2019 roku, by wspierać i kierować 
procesem zmian w postrzeganiu zewnętrznym 
i wewnętrznym Polski. Naszym głównym celem jest 
stworzenie profesjonalnej strategii komunikacji 
marketingowej niezbędnej do budowania polskiego 
Soft Power, czyli pozytywnego, inspirującego wizerunku 
polskiej gospodarki oraz wizerunku Polski, jako państwa 
o unikalnych osiągnięciach w obszarze innowacji, 
technologii, produkcji, myśli społecznej, kultury, sztuki, 
historii oraz tradycji, zarówno w kraju jak i w skali 
międzynarodowej.

Chcemy inspirować, chwalić się osiągnięciami 
w każdej sferze, od ekonomicznej po kulturalną. 
Teraz jest najlepszy czas, aby przedstawiać nasz kraj 
w inspirującym i oryginalnym kontekście, jako miejsce 
atrakcyjne, z własnym unikatowym charakterem, 
gdzie miłość do tradycji harmonijnie miesza się 
z nowoczesnością, a emocjonalność przeplata 
z rozsądkiem.

Od 2019 roku nasza wewnętrzna koncepcja budowania 
polskiego Soft Power okrzepła, dojrzała i zaowocowała 
wieloma niezwykłymi projektami promującymi, w kraju 
i zagranicą to, co nazywamy polskim stylem życia:

#Genfree – cykliczna, międzynarodowa konferencja 
z udziałem młodzieży oraz ekspertów z Regionu 
Trójmorza. W tym roku konferencja była poświęcona 
szansom społeczno-gospodarczym oraz roli młodzieży 
Trójmorskiej w powodzeniu Projektu.

Niepospolita – film krótkometrażowy o utalentowanym, 
nieco zadufanym w sobie pisarzu i jego podróży po 
Polsce Dwudziestolecia Międzywojennego. Film został 
gorąco przyjęty przez widzów nie tylko z powodu 
świetnej muzyki, ale również dzięki licznym archiwaliom 
pokazujących barwne przedwojenne życie Polaków.

Tax Solidarity – kampania nawołująca do solidarności 
podatkowej w Unii Europejskiej i pokazującą 
innowacyjną rolę Polski w zwalczaniu mafii vatowskich 
oraz karuzel finansowych.

Fake Hunter Challenge – kampania społeczna, w której 
ludzie z pierwszych stron portali plotkarskich, 
opowiadają o swoich dramatycznych, osobistych 
doświadczeniach z fake newsami oraz dzielą się 
refleksją, jak katastrofalny wpływ mają one na 
przestrzeń informacyjną i życie społeczne.

Festiwal Jabłonki Swawole – cykliczne lifestylowe 
wydarzenie, podczas którego, przy muzyce i jedzeniu, 
bawimy się, swawolimy i celebrujemy to, co w Polsce 
najlepsze: kulturę kulinarnej samowystarczalności, 
naturę, piękno i polskie smaki. 

Krewki.pl – kampania aktywizująca społeczeństwo 
polskie do zbierania osocza w walce z COVID19 
i budowania wspólnoty opartej na pomocy dla 
najbardziej potrzebujących.

Raport i strategia komunikacyjna Trójmorza – 
analizujemy potencjał regionu środkowej Europy 
oraz wytyczamy ścieżki marketingowe i mediowe 
uwzględniając unikatowość krajów, pozostających 
niegdyś za Żelazną Kurtyną.

To tylko niektóre z naszych projektów wpisujących się 
w strategię budowania polskiego Soft Power. Z tyłu 
głowy mamy to, co kiedyś powiedział Stanisław 
Wyspiański: Polska to jest Wielka Rzecz. Codziennie do 
tej Rzeczy Niepospolitej dokładamy naszą cegiełkę. 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami na naszej stronie 

www.stateofpoland.pl
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Budowanie zaangażowania społecznego w oparciu 
o kulturę i z poszanowaniem dziedzictwa narodowego to 
kapitał silnego i innowacyjnego państwa oraz mądrego 
i kooperującego społeczeństwa.  

To przekonanie przyświeca celom i działaniom Fundacji 
Most the Most - powołanej w 2020 r. przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, aby wpierać realizację jego 
misji, wizji i celów strategicznych. 

Zgodnie z nową strategią Bank Gospodarstwa 
Krajowego chce być liderem programów na rzecz 

zrównoważonego rozwoju - to znaczy chce inicjować, 
inspirować i pokazywać innym drogę. Zgodnie z tymi 
założeniami Fundacja Most the Most jest animatorem 
działań lokalnych społeczności i integratorem 
wielośrodowiskowej współpracy w obszarze kultury 
i dziedzictwa narodowego.   

Konkurs Nasz Zabytek 

Flagowym projektem Fundacji, inicjującym 
zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy 
zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych, 
jest konkurs Nasz Zabytek. To konkurs dla każdego, 
kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. 
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze 
swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. 
Następnie proponują pomysły jak zwycięski zabytek 
może być wykorzystany przez lokalną społeczność. 
Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most 
dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku 
przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie 
go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 
W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej 
ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, 
które są własnością publiczną (należą np. do jednostek 
samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). 

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze 
regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie 
w poszczególnych województwach, tak by docelowo 
objął wszystkie województwa każdego roku. 
Kluczowym i nieodłącznym partnerem konkursu 
są Regiony BGK, które wspierają Fundację m.in. 
w nawiązywaniu kontaktów czy rozpoznaniu potrzeb 
w poszczególnych województwach.

Pierwsze efekty

Pilotażowa edycja konkursu na Podlasiu i Dolnym 
Śląsku spotkała się z dużym zainteresowaniem 
lokalnych społeczności i samorządów. 29 listopada 
Fundacja podpisała pierwszą umowę – z Gminą 
Dzierżoniów, zwycięzcą pilotażu konkursu 
w województwie dolnośląskim – na dofinansowanie 
rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie. 
Zabytek nie tylko odzyska dawną świetność, ale także 
będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla 
mieszkańców.  
 
 

Wkrótce także nastąpi podpisanie umowy z laureatem 
pilotażu na Podlasiu, czyli Starostwem Powiatowym 
w Grajewie, na rewaloryzację Dworku w Niećkowie.

Dzięki dofinansowaniu od Fundacji, zaangażowaniu 
właścicieli tych miejsc i lokalnych społeczności, 
w zabytkach zostaną przeprowadzone prace, które 
umożliwią ich aktywnie użytkowanie przez mieszkańców. 
Fundacja planuje kontynuować współpracę 
z właścicielami obiektów przy współorganizacji 
wydarzeń, np. kulturalnych i edukacyjnych.

Od 29.10 do 26.11. 2021 r. Fundacja przeprowadziła 
I Konkurs Nasz Zabytek w województwach kujawsko-
pomorskim i łódzkim. Otrzymała ponad 760 zgłoszeń 
na 71 zabytków. Propozycje są zróżnicowane, jednak 
ich wspólnym mianownikiem jest ogromne oddolne 
zaangażowanie mieszkańców i troska o lokalne 
dziedzictwo. Teraz Fundacja jest w kontakcie 
z właścicielami zgłoszonych zabytków, by uzyskać 
deklaracje współpracy i inne niezbędne dokumenty. 
Na podstawie zebranych informacji, biorąc pod uwagę 
możliwości realizacji projektu i jego potencjał społeczny 
po rewaloryzacji, zostaną wyłonione zwycięskie zabytki.

Oddolne zaangażowanie – 
kluczem do poczucia wpływu 

Konkurs Nasz Zabytek pokazuje, że mieszkańcy 
chcą i potrafią zaangażować się w działania na 
rzecz lokalnego rozwoju. Wykazują również troskę 
o zabytki, które są świadectwem ich najbliższej 
historii. Taka postawa, w połączeniu z otwartością 
na współpracę przedstawicieli samorządów oraz 
ze wsparciem ze strony Fundacji będzie skutkować 
realizacją wartościowych projektów. Konkurs wzmacnia 
poczucie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie 
oraz wyzwala potencjał lokalnych społeczności do 
współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych 
zabytków.

FUNDACJA MOST THE MOST 
I KONKURS NASZ ZABYTEK – 
MOST MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ 
I PRZYSZŁOŚCIĄ
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ZOSTAŃ W POLSCE. 
PROJEKT 
Z PRZESŁANIEM

 
W tym trudnym dla polskich firm czasie Warszawska 
Izba Gospodarcza stworzyła projekt Zostań w Polsce. 
Jest to akcja mająca na celu wsparcie rodzimych 
przedsiębiorców z sektorów, które najboleśniej 
odczuwają skutki pandemii koronawirusa. 

W ramach akcji Zostań w Polsce zachęcamy 
społeczeństwo do planowania wypoczynku w kraju, do 
wybierania produktów polskich producentów, twórców 
kultury i sztuki oraz korzystania z usług firm rodzinnych, 
z polskim kapitałem.

Celem akcji Zostań w Polsce, poza promocją polskiej 
marki, jest również edukacja. Niezwykle ważne 
jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie 
wybierania rodzimych produktów, budowanie 
patriotyzmu gospodarczego oraz społecznej solidarności 
i odpowiedzialności.

Jak dołączyć do Zostań 
w Polsce?

Pierwszym etapem projektu Zostań w Polsce było 
uruchomienie z początkiem kwietnia 2020 r. strony 
internetowej www.zostanwpolsce.com, na której za 
pośrednictwem formularza dotknięte kryzysem firmy 
mogą się bezpłatnie prezentować oraz uruchomienie 
w mediach społecznościowych grupy #zostanwpolsce.

Następnym etapem jest budowa platformy 
komunikacyjnej, gdzie będą organizowane wirtualne 
targi branżowe, podczas których „wystawcy” – firmy 

zarejestrowane w programie – będą mogły promować 
swoje oferty specjalnie przygotowane na potrzeby 
wydarzenia.

Kolejny krok to współpraca międzynarodowa i szeroko 
rozumiana promocja Polski na świecie, dzięki ścisłej, 
wieloletniej współpracy Warszawskiej Izby Gospodarczej 
z izbami gospodarczymi z Europy Centralnej 
i Wschodniej. Inne formy wsparcia polskich firm są 
przygotowywane na bieżąco, w oparciu o sygnalizowane 
potrzeby.

Kilkaset firm dołączyło do 
Zostań w Polsce

Zostań w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, 
kolejne firmy z różnych sektorów gospodarki 
dołączają do projektu. Do dziś zgłosiło się blisko 300 
podmiotów, ich liczba stale rośnie, co świadczy o tym, 
że projekt wpisuje się w aktualne potrzeby polskich 
przedsiębiorców.

Warszawska Izba Gospodarcza od ponad trzydziestu 
lat wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości, 
poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy 
silnego samorządu gospodarczego. Dzięki temu Izba 
może godnie reprezentować interesy zrzeszonych 
przedsiębiorców i wspierać firmy w ich dążeniach 
do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym. 

Członkostwo w Warszawskiej Izbie Gospodarczej 
daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów 
biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także 
podniesienia kompetencji kadry pracowników. 

Marek Traczyk prezes zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej
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CO SŁYCHAĆ 
W REGIONACH 

Renata Deptała,  
Dyrektor Regionu Małopolskiego  
Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK Region Małopolski

17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa 
Małopolskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”. Obecny rok jest także czasem, 
kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił swoją 
nową Strategię na lata 2021-2025. Zgodnie ze strategią 
banku chcemy być liderem w tworzeniu i realizowaniu 
programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną 
gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny. 
Nasza aktywność w regionie jest również ukierunkowana 
na osiąganie celów zdefiniowanych poprzez misję i wizję 
banku. 

Małopolska jest jednym z największych pod 
względem liczby ludności regionów w Polsce. 
Położona w południowo-wschodniej części kraju, na 
wschodzie graniczy z województwem podkarpackim, 
na zachodzie z województwem śląskim natomiast na 
północy z województwem świętokrzyskim. Na południu 
sąsiadem województwa małopolskiego jest Słowacja.

Małopolska z roku na rok rozwija się, rośnie 
w siłę, zwiększa swoją atrakcyjność inwestycyjną. 
Nasze województwo to nie tylko region ze stolicą 
w Krakowie, to także Tarnów, Nowy Sącz, Podhale, 
małopolska zachodnia. Każde z tych miejsc ma swoją 
specyfikę, swój koloryt i swoją historię.

Stolica województwa, Stołeczne Królewskie Miasto 
Kraków, to jedno z największych, co do liczby ludności 
miast w Polsce czyniąc go gospodarczym, kulturowym 
i naukowym sercem Małopolski. 

Na atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu składa 
się: dostępność wykwalifikowanych kadr, społeczność 
międzynarodowa oraz innowacyjność (rozwinięty 
sektor wysokich technologii, B&R, uczelni wyższych, 
a także innowacyjnych przedsiębiorstw). Znakomitym 
wsparciem są funkcjonujące w Małopolsce strefy 
aktywności gospodarczej, czyli wydzielone 
i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające 
na zapotrzebowania potencjalnych inwestorów.

Aglomeracja krakowska charakteryzuje się korzystną 
dostępnością komunikacyjną oraz otwartością na 
współpracę z partnerami zagranicznymi. Jedną 

z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat 
jest budowa Trasy Łagiewnickiej (część południowego 
odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa łącznie 
z nową linią tramwajową). Finansowanie zostało 
zapewnione przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank 
Gospodarstwa Krajowego (wartość całego wsparcia 
wyniosła prawie 700 mln zł).

Jednym z programów modelu biznesowego BGK jest 
Ochrona Zdrowia. W tym obszarze podejmujemy 
działania mające poprawić efektywność 
funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia w celu 
zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych 
dla mieszkańców regionu. Zapewniamy także 
finansowanie potrzeb inwestycyjnych w związku 
z dokonującym się postępem technologicznym. 
Jako Region Małopolski wyróżniamy się w sferze 

restrukturyzacji placówek w trudnej i wymagającej 
kondycji finansowej. W ostatnich latach wsparliśmy 
działania restrukturyzacyjne większości szpitali 
miejskich w Krakowie. 

Od wielu lat w Małopolsce dynamicznie rozwija 
się sektor usług dla biznesu (centra outsourcingu, 
centra usług wspólnych, branża IT oraz sektor R&D) 
stanowiąc lokalną specjalizację. 

W związku z tym trendem jesteśmy widoczni na rynku 
powierzchni biurowych. Mimo pandemii COVID-19 oraz 
negatywnych skutków, jakie przyniosła, rynek ten 
pozostaje stabilny. 

W Regionie dbamy o realizację projektów mających 
związek z ochroną środowiska i działaniami 

2120



proekologicznymi. W energetyce odnawialnej jesteśmy 
obecni prawie we wszystkich sektorach tego rynku. 
Z naszej perspektywy należy tutaj szczególnie 
wyróżnić finansowanie inwestycji w obszarze małej 
energetyki wodnej.

Pod względem liczby przedsiębiorstw przemysłowych, 
które w ciągu ostatnich lat wdrożyły innowacje, 
Małopolska plasuje się na wysokich miejscach. 
W ramach kolejnego programu modelu biznesowego 
BGK – Rozwój Przemysłu, finansujemy regionalny 
projekt z zakresu cynkowania ogniowego.

Dużą wagę oprócz działań biznesowych, przykładamy 
także do obszaru Zaangażowania Społecznego. 
W tym roku w ramach akcji „Wolontariat jest super!” 
pomogliśmy uporządkować i posprzątać teren 
przed Rodzinnym Domem Dziecka „Mały Książę” 
w Krakowie, a także uczestniczyliśmy w sprzątaniu 
szlaku w Gorczańskim Parku Narodowym. Dodatkowo 
w ramach akcji „Małe Marzenia do spełnienia” dzieci 

ze zgłoszonego przez nas Domu Dziecka „Dworek 
Marzeń” w Olkuszu otrzymają prezenty od św. 
Mikołaja.

W naszym działaniu kierujemy się potrzebami naszego 
regionu, chcemy odpowiadać na pojawiające się 
wyzwania, aby poprzez rozwiązania programów modelu 
biznesowego wypełniać luki rynkowe. Przeprowadzamy 
webinary, szkolenia, konferencje, budujemy lokalnie 
platformę wymiany doświadczeń i współpracy 
zarówno z bankami komercyjnymi, instytucjami, jak 
i samymi przedsiębiorcami czy też lokalnymi izbami 
gospodarczymi. 

Aby odnieść sukces, liczy się nie tylko dobry pomysł 
oraz motywacja i determinacja w działaniu. Za każdym 
zwycięstwem stoją przede wszystkim ludzie i jak 
mawiał Steve Jobs „W świecie biznesu ważne rzeczy 
nie są wykonywane przez jedną osobę. Wykonywane 
są przez grupę ludzi”.  

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój, wytchnienie i radość, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością 

i nadzieją. Wszystkiego najlepszego. 
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Kontakt: 

BGK Region Mazowiecki 
Piotr Pawlak 

Specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego  
e-mail: piotr.pawlak@bgk.pl 

tel. +48 519 018 355


