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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszego 
newslettera w 2022 roku. Numer ten rozpoczynamy 
niezwykle istotnym z punktu widzenia BGK – projektem 3W,  
jako odpowiedzią  na wyzwania związane z transformacją 
gospodarki w kierunku zeroemisyjności. 

3W, czyli wodór, węgiel i woda, to istotne zasoby, 
których odpowiednie wykorzystywanie przyczyni się  do 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Drugim tematem, równie ważnym z punktu widzenia 
wspierania przez BGK działań prowadzących do osiągnięcia 
spójności społecznej i terytorialnej kraju jest rządowy 
program wsparcia, skierowany do samorządów i ich 
społeczności. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych to program, którego celem jest 
pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów, co 
wprost przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
i poprawi jakość życia mieszkańców. Jesteśmy już po 
zakończeniu pierwszych czterech naborów Programu. 
W I naborze otrzymaliśmy prawie 80 tysięcy wniosków na 
łączną kwotę ponad 93 mld zł, z czego JST z województwa 
mazowieckiego złożyły wnioski na prawie 12 mld zł.

BGK dysponuje wieloma różnymi narzędziami wspierającymi 
rozwój przedsiębiorczości. W niniejszym numerze 
przedstawimy specjalistyczne formy finansowania 

działalności gospodarczej, takie jak gwarancje spłaty 
leasingu oraz gwarancje spłaty limitu factoringowego - 
dowiedzą się Państwo w jaki sposób można skorzystać 
z tych rozwiązań. 

BGK jest zawsze obecne na ważnych wydarzeniach 
odbywających się w naszym regionie. W tym numerze 
zaglądamy na Ogólnopolski Kongres Energetyczno-
Ciepłowniczy POWERPOL 2022, którego byliśmy 
uczestnikiem.

W tym trudnym czasie łączymy się również myślami 
z naszym sąsiadem Ukrainą, wielu Polaków jednoczy się, 
aby pomóc ludziom przeżywającym tragedię w związku 
z działaniami wojennymi. My także podjęliśmy wymierne 
działania, aby pokazać nasze wsparcie.

Szanowni Państwo, przed nami Święta Wielkanocne, z tej 
okazji pragniemy złożyć Wam przede wszystkim spokoju, 
wytchnienia i zdrowia dla Państwa i bliskich.

Zespół Regionu Mazowieckiego BGK
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WODA, WODÓR, WĘGIEL 
– BGK STAWIA NA 
ZASOBY PRZYSZŁOŚCI

Dziś stoimy u progu kolejnego cywilizacyjnego przełomu 
na miarę rewolucji, jaką przyniosło powstanie światowej 
sieci WWW. Będzie to zmiana sposobu, w jaki korzystamy 
z danych nam zasobów naturalnych, a zwłaszcza 
trzech z nich – „następnych 3 W”: wody, wodoru 
i węgla nieenergetycznego. To strategiczne zasoby 
przyszłości, które będą napędem dla rozwoju w kolejnych 
dziesięcioleciach. 

Rozwój nie może jednak odbywać się kosztem przyszłych 
pokoleń. Dlatego w najbliższych latach czekają nas 
wielkie zmiany, związane z transformacją gospodarki 
w kierunku zeroemisyjności. Przełożą się one na zmianę 
w życiu każdego mieszkańca planety – pewne przedmioty, 
branże oraz działania, które wypełniają współczesną 
codzienność, znikną, a ich miejsce zajmą nowe produkty, 
sektory i procesy. 

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w sierpniu 
2021 roku realizację Idei 3W – Woda-Wodór-Węgiel, 
aby wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju 
nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, 
energetyce, medycynie. Te trzy zasoby – woda, wodór 
i węgiel – odpowiednio wykorzystane, zmienią polską 
gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 
Idea 3W to długofalowy program, który ma aktywizować 
społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację 
państwową.

„Stworzyliśmy koncepcję 3W, by inicjować dyskusję 
o wykorzystaniu potencjału wody, wodoru i węgla 
w gospodarce. Chcemy, by na odkryciu nowych 
możliwości tych zasobów Polska budowała przewagę 
konkurencyjną w nadchodzących dekadach” – wyjaśniała 
podczas niedawnej debaty na łamach Pulsu Biznesu 
prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Dlaczego 3W?

Codzienne decyzje Polaków mają wpływ nie tylko na 
klimat i otaczające nas środowisko, ale też na to, jaka 
jest kondycja polskich firm i stan polskiej gospodarki. 
Te trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio  

wykorzystane zmienią ją w bardziej innowacyjną 
i konkurencyjną. 

Eksperci BGK opracowali raport „Idea 3W. Perspektywy 
rozwoju”, który jest przewodnikiem po technologiach 
z obszaru wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. 
Autorzy opracowania omawiają wyzwania związane 
z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, przyglądają 
się kierunkom rozwoju gospodarki wodorowej oraz 
publikują opinie wybitnych ekspertów zajmujących się 
węglem, wodorem i wodą jako surowcami sprzyjającymi 
rozwijaniu innowacyjnych materiałów i produktów 
przyszłości. Raport można pobrać ze strony Idea3W.org.

Po pierwsze WODA 

Jest nie tylko źródłem życia, ale też niezbędnym zasobem 
wykorzystywanym w rolnictwie, przemyśle i energetyce 
– ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych 
technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomaga 
budować kapitał technologiczny. 

W Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5 proc. wody (około 
4 mld m3). Potrzeba przynajmniej dwa razy więcej, by 
skutecznie przeciwdziałać zarówno skutkom suszy, jak 
i powodzi. Dlatego ważne jest, by w sytuacji zmieniającego 
się gwałtownie klimatu, w sposób przemyślany zarządzać 
zasobami wody; wspierać strategie dotyczące retencji 
i ponownego wykorzystania wody oraz jej oczyszczania, 
poszukiwać nowoczesnych rozwiązań typu „smart 
city”, które umożliwią zatrzymanie wody w miastach 
oraz sposobów na efektywne oczyszczanie ścieków 
i uzdatnianie wody. 

Po drugie WODÓR

Pierwiastek ten może być źródłem energii, który 
zastąpi elektrownie węglowe czy opalane koksem piece 
hutnicze. W dodatku Polska jest jednym z największych 
producentów wodoru na świecie – wytwarzamy około 
miliona ton wodoru rocznie. Dzięki możliwości produkcji 
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wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
przemysł wodorowy jawi się jako potencjalny magazyn, 
przechwytujący nadwyżki elektryczności wygenerowane 
przez fotowoltaikę czy energetykę wiatrową. 

W Polsce już teraz rozwija się koncepcja wykorzystania 
wodoru jako paliwa zasilającego pojazdy komunikacji 
miejskiej, a nawet… lokomotywy! To szansa, by zbudować 
swoją przewagę w innowacyjnym przemyśle. 

Po trzecie WĘGIEL

Powszechnie kojarzony jest z energetyką, ponieważ 
przez dekady był podstawowym paliwem rozwoju 
gospodarczego ludzkości. Jednak jego rola na tym się 
nie kończy. Węgiel, dzięki nowym wynalazkom, powraca 
w nowych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki 
węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny 
potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały 
inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w elektronice, 
medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, 
lotnictwie i motoryzacji. Nowe materiały z nanocząstek 
węgla mogą też pomóc w rozwiązaniu problemów 
emisyjnych powodowanych przez energetyczne 
wykorzystanie węgla kamiennego i brunatnego.

W jak współpraca 

Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje 
z samorządami, przedstawicielami nauki oraz 
biznesu, by budować zaangażowaną społeczność 
3W. W poszczególnych województwach odbywają się 
warsztaty, podczas których m.in. rozmawiamy o tym co 
zrobić, by zaszczepić w lokalnych społecznościach ideę 
3W. 17 lutego takie spotkanie odbyło się w Gorzowie 
Wielkopolskim na konferencji „Silna Polska, Silną 
Gospodarką”. 

Uczestnicy dyskutowali o przyszłości Polski w kontekście 
trzech zasobów – wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. 
W warsztatach 3W wzięli udział przedstawiciele 
samorządów, organizacji trzeciego sektora oraz 
biznesu. Goście podkreślali, że tego typu spotkania 
łączą środowiska, prowadzą do lepszej wymiany 
wiedzy i doświadczeń, a w konsekwencji też do zmian 
w świadomości społecznej dot. rozwiązań z obszaru 
zrównoważonego rozwoju. 

Relacja z warsztatów dostępna jest na stronie www.
idea3w.org. Pracujesz nad innowacyjnymi projektami w 
zakresie wody, węgla bądź wodoru? a możesz chcesz 
dowiedzieć się więcej o tych zasobach? Skontaktuj się 
z zespołem 3W - 3W@bgk.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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RUSZYŁY 
SAMORZĄDOWE 
INWESTYCJE 
STRATEGICZNE ZE 
WSPARCIEM BGK
Pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu 
terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie 
zrównoważonego rozwoju czy poprawa warunków życia 
obywateli – to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za 
sobą nowy instrument wsparcia finansowego adresowany 
do samorządów. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, to rządowa odpowiedź na skutki 
kryzysu, które dotknęły niemal wszystkie samorządy 
w Polsce.

Pierwsza edycja Programu wystartowała w lipcu 
ubiegłego roku i od razu zyskała dużą popularność 
wśród JST. W I edycji złożono prawie 8 tysięcy wniosków 
o dofinansowanie na kwotę ponad 90 mld zł, a finalnie 
przyznano środki w wysokości sięgającej prawie ćwierć 
miliona złotych. Od grudnia do połowy marca trwał nabór 
w edycji II oraz edycji III, dedykowane samorządom, na 

terenie których funkcjonowały PGR-y. W połowie lutego 
2022 roku ogłoszono dodatkową, IV edycję Programu, 
skierowaną do gmin uzdrowiskowych. W przypadku edycji 
III i IV poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 98% 
wartości inwestycji. 

Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie 
inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych w 4 
priorytetach,: budowa lub modernizacja infrastruktury 
drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym 
oczyszczalni ścieków, budowa lub modernizacja 
źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, budowa 
indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, budowa 
infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarni, 
zakup taboru z napędem zeroemisyjnym, cyfryzacja 
usług publicznych i komunalnych, rewitalizacja obszarów 
miejskich, budowa lub modernizacja infrastruktury 

sportowej, zakup taboru transportu kolejowego, 
tramwajowego, rewitalizacja obszarów, budowa 
i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości czy też 
parków naukowo-technologicznych. To od kwalifikacji 
inwestycji do odpowiedniego priorytetu zależy poziom 
dofinansowania inwestycji, który może wynieść 
odpowiednio 98% w III i IV edycji kolejno dla gmin, 
w których funkcjonały PGR-y i dla gmin uzdrowiskowych, 
95% w przypadku I priorytetu, 90% w przypadku 
II priorytetu, 85% w przypadku III priorytetu i 80% 
w przypadku IV priorytetu.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 � w przypadku inwestycji, których realizacja nie 
będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu 
inwestycji

 � w przypadku inwestycji, których realizacja będzie 
trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, 
zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po 
zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach 
płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych 
na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu 
planowane są dwa okna płatnicze.

Więcej informacji o Rządowym Programie Polski Ład: 
Programie Inwestycji Strategicznych znajdą Państwo pod 
adresem https://www.bgk.pl/polski-lad/.

Informacji w sprawach Programu udziela Pan 
Wiktor Wawreszuk,  Dyrektor ds. rozwoju relacji 
społecznych, Zespół Rozwoju Relacji Społecznych: 
wiktor.wawreszuk@bgk.pl, 517 884 037.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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ZABEZPIECZ GWARANCJĄ 
SPŁATĘ LIMITU 
FAKTORINGOWEGO LUB 
LEASINGU – WSPARCIE DLA 
FAKTORANTÓW  
I LEASINGOBIORCÓW
Od wielu lat mikro, mali i średni przedsiębiorcy różnych 
branż, dzięki posiadaniu zabezpieczania kredytu w formie 
gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
mają możliwość otrzymania finansowania dla firmy 
na korzystniejszych warunkach. Gwarancje BGK stały 
się powszechnie znanym i cenionym zabezpieczeniem 
kredytów, co widać także na podstawie badań ankietowych 
gwarancji, z których wynika, że aż 98,4% beneficjentów 
gwarancji de minimis oraz 99,6% beneficjentów 
gwarancji COSME poleciłoby gwarancje BGK znajomym 
przedsiębiorcom z sektora MŚP (raporty z badań są 
dostępne na stronie: https://www.bgk.pl/przydatne-
informacje/sprawozdania-i-raporty/ekspertyzy-i-badania/ ). 

Obecnie BGK oferuje przedsiębiorcom nie tylko gwarancje 
spłaty kredytów, ale także zabezpieczenie gwarancyjne 
dla specjalistycznych form finansowania działalności 
gospodarczej tj. faktoring i leasing.

Oferowane gwarancje swoją pozycję zawdzięczają przede 
wszystkim: 

 � wygodzie w ich stosowaniu – udzielenie gwarancji 
nie zależy od decyzji BGK, wszelkie formalności 
dokonywane są w instytucji finansowej przyznającej 
finansowanie, co skraca czas jej udzielenia i może 
być realizowane jednocześnie z podpisaniem umowy 
kredytu przez przedsiębiorcę,

 � wysokiemu zakresowi zabezpieczenia – gwarancje 
BGK mogą zabezpieczyć zobowiązania aż do 80 proc. 
wartości limitu faktoringowego lub leasingu/pożyczki 
leasingowej,

 � łatwej i szerokiej dostępności – dzięki temu, że 
gwarancje te są udzielane w tzw. trybie portfelowym za 
pośrednictwem banków, faktorów lub leasingodawców, 
swym zasięgiem obejmują teren całego kraju.

Gwarancja spłaty l imitu faktor ingowego jest 
dedykowana firmom korzystającym z usług faktorów 
(banków i firm faktoringowych) w zakresie faktoringu 
odwrotnego i faktoringu z regresem. Zadaniem tej 
gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej 
f i rmom każdej wielkości poprzez zwiększenie 
dostępu do finansowania w formie faktoringu, jak 
również umożliwienie kontynuowania umów o limity 
faktoringowe udzielane przez faktora, kiedy pojawiają 

się problemy z płynnością kontrahentów i z terminową 
realizacją należności. 

Gwaranc ja  wykorzystu je  możl iwośc i  pomocy 
UE wynikające z Komunikatu KE „Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. 
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Parametry gwarancji spłaty limitu faktoringowego:

 � maksymalna kwota gwarancji: 200 mln zł,
 � maksymalna kwota l imitu faktor ingowego  
250 mln zł,

 � zakres gwarancj i :  do 80%  wartości  l imitu 
faktoringowego,

 � maksymalny okres gwarancji 27 miesięcy,
 � prowizja: od 0,25% do 0,55% (MŚP); od 0,50% - 1,15% 
(duże firmy).

Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej 
jest zabezpieczeniem finansowania udzielanego 
mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom przez 
leasingodawców. Jej celem jest ułatwienie dostępu 
do korzystania z możliwości transakcji leasingowych 

przedsiębiorcom, którzy nie dysponują odpowiednim 
zabezpieczeniem lub których sytuacja w warunkach 
rynkowych nie pozwala na uzyskanie takiego 
finansowania.

Parametry gwarancji  spłaty leasingu/pożyczki 
leasingowej:

 � maksymalna kwota gwarancji: 800 tys. euro,
 � zakres gwarancji : do 80% wartości leasingu/
pożyczki leasingowej,

 � maksymalny okres gwarancji 120 miesięcy,
 � prowizja: 0,20 % za 1, 2, 3 rok; 0,30 % za 4 i kolejny 
rok gwarancji.

 

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów, okres 
udostępnienia tych gwarancji na ww. warunkach 
zakończy się 30 czerwca 2022 r. 

Wykaz faktorów i firm leasingowych, u których 
przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w formie 
gwarancji, dostępna jest na stronie www.bgk.pl 

Jak można skorzystać 
z gwarancji BGK?

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

O dostępności poszczególnych gwarancji na nowych zasadach przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na stronie 
internetowej BGK oraz w swoich bankach kredytujących i firmach faktoringowych. Lista banków i faktorów oraz pełna 

lista rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK dla firm dostępna jest na stronie www.bgk.pl.
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OGÓLNOPOLSKI 
KONGRES 
ENERGETYCZNO-
CIEPŁOWNICZY 
POWERPOL 2022 
Strategicznym celem Polski jest zapewnienie stabilnego 
systemu energetycznego i nieprzerwanego przesyłu 
energii elektrycznej do odbiorców, co stanowi jeden 
z głównym elementów bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski oraz jej stabilnego rozwoju gospodarczego. 
Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera ten cel 
poprzez realizację licznych działań mieszczących się  
w  programie Bezpieczeństwo Strategiczne, skierowanych 
do branż takich jak energetyka, ciepłownictwo czy 
cyberbezpieczeństwo. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych 
związanych z sektorem bezpieczeństwa jest kongres  
Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, który w tym 
roku odbył się w dniach 24-25 stycznia i poświęcony był 
perspektywom rozwoju polskiej energetyki do 2040 roku.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji planu 
odbudowy dla Europy i trendów globalnych w energetyce. 
Poruszono kwestię koniecznych kosztów transformacji 
energetycznej w kontekście odejścia Polski od węgla do 
2040 roku. 

Bezpieczeństwo energetycznie gwarantuje rozwój 
gospodarczy państwa, a jego wysoki poziom wpływa 
na poziom życia społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest 
neutralność klimatyczna Polski, której osiągniecie będzie 
możliwe przy wyznaczaniu priorytetowych kierunków 
i działań rządu. Zmiany dotyczące transformacji 
i rozwoju energetyki uwzględniają zarówno programy 
takich instytucji jak NFOŚiGW czy Ministerstwo Klimatu. 
Znaczącą rolę w wymienionych działaniach odgrywa 
również Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas Kongresu obyły się  panele dyskusyjne 
podejmujące tematykę transformacji energetycznej 
w zakresie: 

 � Zielonej energii w strategiach liderów polskiego 
rynku,

 � Polskiego rynku energii gazu i paliw, 

 � Rynku ciepła i kogeneracji, 

 � Horyzontu 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje,

 � Potencjału polskich wytwórców na potrzeby 
segmentu OZE.

Tematy poruszone podczas Kongresu zainicjowały 
wymianę  op in i i  i  dośw iadczeń  pomiędzy 
przedstawicielami Rządu, największych w kraju 
przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, 
przedstawicieli biznesu, najważniejszych organizacji 
branżowych, środowisk akademickich. 

Podczas paneli eksperckich zaproszeni goście 
omówili kwestie kondycji i perspektyw rozwoju dla 
sektora elektroenergetycznego i gazowego. Istotnym 
zagadnieniem był rozwój elektromobilności, offshore 
i kogeneracji, budowanie potencjału OZE a także 
kwestie coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji 
międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne. 
Te zagadnienia mają również swoje odzwierciedlenie 
w programie Bezpieczeństwo strategiczne, który BGK 

dedykuje przede wszystkim sektorom: ciepłowniczemu, 
cyberbezpieczeństwa, energetyki.

W trakcie spotkania wymieniliśmy spostrzeżenia, 
doświadczenia oraz rozmawialiśmy o wyzwaniach, z jakimi 
mierzą się polscy przedsiębiorcy z branży energetycznej 
i ciepłowniczej. Najistotniejszymi z wyzwań jest dostęp 
do najnowocześniejszych technologii pozwalających 
elastycznie przestawiać się na nowe źródła energii 
oraz poszukiwanie przez partnerów biznesowych źródeł 
finansowania inwestycji, które są kapitałochłonne, 
a jednocześnie ich wdrożenie jest konieczne z punktu 
widzenia transformacji energetycznej.

W realizacji założonych celów strategicznych konieczna 
jest konsekwencja w działaniu  oraz dynamiczne 
analizowanie zagrożeń, wyzwań i odnajdywanie w nich 
szans na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, 
a także konkurencyjności gospodarki. 

Uczestnictwo BGK w kongresie przyczyni się do jeszcze 
szerszego spojrzenia w Banku na potrzeby sektora 
energetycznego. Wymiana spostrzeżeń uczestników 
Kongresu POWERPOL będzie dla nas inspiracją do 
tworzenia rozwiązań finansowych mających przełożenie 
na transformację i rozwój sektora energetycznego.  
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WSPIERAMY UKRAINĘ
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał darowiznę 30 
mln zł na pomoc Ukrainie. To kolejne działanie polskiego 
banku rozwoju, które wspiera ten ogarnięty wojną kraj.

„W tych dniach jesteśmy myślami z Ukrainą – wielu 
Polaków jednoczy się, aby pomóc ludziom przeżywającym 
tragedię w związku z działaniami wojennymi. My też 
chcemy pokazać nasze wsparcie – postanowiliśmy 
przełożyć to na wymierne działania. Przekazaliśmy 
darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy” – powiedziała Beata 
Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

To niejedyne działanie banku na rzecz wsparcia Ukrainy. 
W poniedziałek 28 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego 
otworzył w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) 
specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. 
Codziennie wpływają na nie tysiące wpłat.

Jak wpłacić pieniądze? 

Środki należy wpłacać na numer rachunku:  
91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych spokoju, 

wytchnienia i ciepła rodzinnego

życzy 

Zespół Regionu Mazowieckiego BGK 
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Kontakt: 

Region Mazowiecki BGK 
Piotr Pawlak 

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

tel. +48 519 018 355


