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Okres urlopowy już właściwie za nami, ale My nie
zwalnialiśmy tempa w tym czasie, czego efektem jest
kolejny numer newslettera „Kwadrans dla Mazowsza”.
Jakie tematy mamy dla Państwa w tym wydaniu naszego
kwartalnika?

Chcemy na łamach naszego kwartalnika prezentować
pozostałe Regiony naszego banku, przybliżać ich pracę,
pokazywać jak wdrażają rozwiązania i instrumenty
wsparcia dla interesariuszy w swoich województwach.
Jako pierwszy - prezentujemy Region Podkarpacki.

Omówimy gwarancje przychodowe i możliwości jakie to
narzędzie daje inwestorom.

Życzę ciekawych inspiracji

Opowiemy o gwarancjach Biznesmax - Państwa wiedzę
poszerzymy o ścieżkę proekologiczną tego produktu.

Piotr Pokropek
Dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK

W tym numerze przedstawimy kolejną Izbę Gospodarczą,
tym razem Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. To
dla nas bardzo ważne, że wspólnie z Izbami działamy
na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Wchodzimy
w nowe obszary współpracy.
Mamy także pewną nowość, która mam nadzieję, stanie
się już stałym punktem naszego newslettera.
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OBLIGACJE
PRZYCHODOWE
Jakie są korzyści ze stosowania
obligacji?

Mariusz Denkiewicz
Dyrektor Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji

Jakie instrumenty są
najczęściej wykorzystywane
do finansowania inwestycji
komunalnych?
Samorządy i spółki komunalne w pierwszej
kolejności sięgają po instrumenty dotacyjne
i preferencyjne. Jednak nawet, gdy inwestycja może
być współfinasowana takimi instrumentami i tak na
ogół zachodzi konieczność uzupełnienia tych środków
instrumentami dłużnymi, najbardziej oczywistym jest
kredyt. Natomiast samorządy równie często sięgają
po emisję obligacji.
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Należy pamiętać, że obligacje to papier dłużny, a zatem
objęty jest regulacjami obowiązującymi dla oferowania
papierów wartościowych. W szczególności takimi, jak
konieczność rejestrowania emisji w KDPW czy regulacji
MIFID. Jednak emisje przeprowadzane przez JST należą
do stosunkowo mało złożonych, więc te dodatkowe
obowiązki nie są nadmiernie uciążliwe i w większości
realizowane przez organizatora emisji, czyli np. bank.
Pozyskanie kredytu w przypadku JST prawie zawsze
wiąże się z przeprowadzeniem postępowania
przetargowego w trybie zamówień publicznych. Zatem
jest to procedura sformalizowana i wymaga m.in.
przygotowania warunków zamówienia, ogłoszenia
przetargu czy odpowiedzi na zapytania potencjalnych
oferentów. Zmiana warunków finansowania, pozyskanego
w tym trybie, też jest ograniczona.
Natomiast wybór organizatora emisji obligacji jest
wyłączony z reżimu PZP. Zatem samorządy najczęściej
kierują zapytania ofertowe do wybranych banków. Taka
procedura może być znacząco krótsza od pozyskania
finasowania w formie kredytu.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku spółek
komunalnych, które pozyskują finansowanie dłużne.
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Jest to instrument stworzony przede wszystkim
do realizacji znaczących, w skali danego podmiotu,
projektów inwestycyjnych.

Jakie podmioty mogą być
emitentem tego rodzaju
obligacji?
Katalog podmiotów, które mogą być emitentami
obligacji przychodowych określa ustawa o obligacjach.
Są to podmioty wykonujące przede wszystkie zadania
z zakresu użyteczności publicznej, przede wszystkim
gminy, powiaty, województwa, a także związki jednostek
samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne.

Jak powinien przygotować
się samorząd lub spółka
komunalna do emisji obligacji
przychodowych?
Niezależnie od tego czy to kredyt, czy obligacje, nie
są zobowiązane do stosowania Prawa Zamówień
Publicznych. To sprawia, że głównym instrumentem
stosowanym przez spółki komunalne jest kredyt,
a jedynie sporadycznie emisja obligacji.

Stosunkowo mało popularną
formą pozyskania finansowania
dłużnego jest emisja obligacji
przychodowych? Czym
charakteryzuje się ten
instrument?
Instrument ten był wzorowany na rozwiązaniach
amerykańskich tzw. revenue bonds.
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W zasadniczych założeniach środki z emisji obligacji
przychodowych mają służyć realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych, a środki na spłatę powinny być
wygenerowane przez tę inwestycję. Posiadacze obligacji
mają pierwszeństwo do takich przychodów i z mocy
prawa emitent ma ograniczone prawo do dysponowania
przychodami i majątkiem powstałym dzięki inwestycji.
Regulacje pozwalaj też na liczne modyfikacje tego
prostego modelu, np. źródłem spłaty mogą być inne
przychody niż z te uzyskiwane z inwestycji lub z innego
majątku. Na przykład samorząd emituje obligacje
przychodowe w celu budowy sieci wodociągowej,
a wypływy od obiorców wody stanowią zabezpieczenie
spłaty finansowania. Można sobie wyobrazić również
projekt, w którym ze środków z emisji budowana
jest szkoła, a wskazanymi przychodami, które mają
służyć obsłudze takiego zadłużenia, są przychody ze
strefy płatnego parkowania. Zatem istnieje możliwość
dostosowania tego instrumentu do lokalnych uwarunkowań.

Przede wszystkim wskazać cel emisji, czyli jaki projekt
inwestycyjny będzie finansowany z tego źródła.
A ponadto wskazać przychody lub ich część, które
będą stanowiły źródło spłaty obligacji przychodowych
lub majątek, z którego obligatariusze mogą dochodzić
swoich roszczeń. To jest często zadaniem znacznie
trudniejszym, szczególnie w przypadku, gdy sam
przedmiot inwestycji nie generuje przychodów, które
są w stanie zaspokoić spłatę obligacji (nawet w długim
okresie).

Czy w związku z emisją obligacji
przychodowych są jeszcze jakieś
szczególne obowiązki emitenta?
Sama emisja jest zbliżona do obligacji zwykłych, więc
obowiązki dotyczące rejestrowania obligacji w KDPW są
tożsame.

Cechą szczególną obligacji przychodowych jest
konieczność posiadania specjalnego rachunku, na
który będą wpływały przychody, mające służyć
obsłudze obligacji. Emitent ma ograniczone prawo do
dysponowania tymi środkami, poza zapłatą należnego
podatku VAT od takich przychodów. Minimalna wielkość
przychodów, która musi być zdeponowana na takim
rachunku to środki na 12-miesięczną obsługę obligacji,
co znaczy, że istnieje możliwość dysponowania przez
emitenta środkami powyższej tak określonej kwoty.
Emitent ma też obowiązek corocznego raportowania
wielkości osiąganych przychodów, ale nie sądzę, aby
ten obowiązek był nadmiernie uciążliwy.

Proces przygotowania emisji
obligacji przychodowych jest
bardziej skomplikowany niż
klasycznego finansowania.
Zatem jakie są korzyści z ich
emisji?
Obligacje przychodowe to przede wszystkim
bardzo dobry instrument do finansowania istotnych
dla danego podmiotu projektów inwestycyjnych.
Wbudowane mechanizmy mają za zadanie ograniczyć
ryzyko dla potencjalnego podmiotu finansującego
(obligatariusza), a zatem zastosowanie tego
instrumentu powinno wpłynąć na możliwość pozyskania
finansowania lub pozyskania środków na lepszych
warunkach i w dłuższym horyzoncie.
Istotnym atutem dla samorządów jest fakt, że
przepływów z obligacji przychodowych nie uwzględnia
się we wskaźniku zadłużenia z art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Daje to potencjalnie szansę na
realizację znaczącej inwestycji, często rozwojowej, która
z wykorzystaniem klasycznych instrumentów dłużnych
w ogóle nie miałaby szans z uwagi na ograniczone
możliwości zadłużania. Co oczywiście nie oznacza, że
jest to instrument dla samorządów bardzo zadłużonych
i o słabej kondycji finansowej.
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Jest to również instrument ciekawy dla związków
JST, ponieważ w normalnej sytuacji zadłużenie
zaciągane przez związek obciąża proporcjonalnie
budżety samorządów tworzących taki związek.
Obligacje przychodowe są znakomitym rozwiązaniem
tego problemu. Zrealizowaliśmy z powodzeniem
takie emisje związków międzygminnych w sektorze
zagospodarowania odpadów.
Dla spółek komunalnych sięgających po obligacje
przychodowe korzyścią jest brak konieczności
ustanawiania prawnych zabezpieczeń finansowania.
Z mocy ustawy emitent ma ograniczone prawo do
dysponowania wskazanymi przychodami i majątkiem
przedsięwzięcia, jednak pod względem formalnym
nie są ustanawiane hipoteki, zastawy czy cesje.
Przykładem wykorzystania obligacji przychodowych
są spółki wodno-kanalizacyjne, które korzystają z tego
instrumentu i nie muszą ustanawiać zabezpieczenia
np. w postaci cesji z licznych umów z odbiorcami
indywidulanymi.

Jakie są pespektywy dla rynku
obligacji przychodowych?

BGK ma bardzo dobre doświadczenia z tego typu
emisjami, zrealizowaliśmy w ostatnich latach
kilkanaście emisji dla każdego rodzaju emitenta:
samorządów, związków międzygminnych i spółek
komunalnych. Jestem przekonany, że są wielkie szanse
na dalszy rozwój rynku obligacji przychodowych.
Z jednej strony inwestorzy i instytucje finansowe
poszukują do finansowania projektów inwestycyjnych
o wysokiej pewności spłaty zadłużenia, a ten
instrument z założenia taki jest.
Z drugiej strony, samorządy są zmuszone coraz
ostrożniej gospodarować limitami swojego zadłużenia,
sięgając po nowe rozwiązania, które pozwolą realizować
znaczące i potrzebnie społecznie inwestycje.
Ograniczenia i obowiązki związane z emisją mogą
wydawać się zniechęcające, jednak w praktyce nie
są nadmiernie uciążliwe. Warto, zatem skorzystać
z doświadczeń rynkowych podmiotu organizującego
taką emisję.
BGK jest w stanie pomóc samorządom i spółkom
komunalnym w analizie ich sytuacji i planowanych
zamierzeń inwestycyjnych pod kątem możliwości
organizacji emisji obligacji przychodowych.

Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25
kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”).
Publikacja jest upowszechniana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu reklamy i promocji świadczonej przez Bank usługi nabywania/zbywania instrumentów
finansowych na rachunek własny oraz usługi agenta emisji.
Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom
w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Niniejsza Publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia
565; bądź (b) doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź (c) usługi
badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, bądź (d) zachęty do nabywania, zbywania,
działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; bądź (e) porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; bądź (f ) oceny lub zapewnienia
opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania
wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejsza Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autora według stanu na moment jej sporządzenia i mogą ulegać zmianie. Autor nie uwzględnia w Publikacji
jakichkolwiek indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań potencjalnych adresatów Publikacji. Zawarte w Publikacji opinie
autora zostały sporządzone przez niego w sposób samodzielny.
Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej sporządzenia lub
pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Banku aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Bank nie gwarantuje kompletności,
prawdziwości lub dokładności danych źródłowych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej
Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja
uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej
podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji. Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ
na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w ramach świadczenia Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych przez Bank
zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania
konfliktom interesów.
Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie
w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody
Banku jest zabronione.
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888 Faks: +48 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.pl Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.

Zapraszamy do kontaktu:			
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+48 22 475 88 88 I +48 801 598 888		

bgk@bgk.pl
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GWARANCJE
BIZNESMAX Z DOTACJĄ
DLA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ FIRM
Z SEKTORA MŚP
Co to jest gwarancja z dotacją?
Gwarancja z dotacją to bezpłatne zabezpieczenie
spłaty kredytu, które dodatkowo pozwala
przedsiębiorcy na otrzymanie zwrotu znacznej części
zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją.
Dotacja na spłatę odsetek może objąć maksymalnie
okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu. Jest
wyliczana jako określony procent wypłaconej kwoty
kapitału kredytu za każdy rok okresu kredytowania
objętego dopłatą.
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Kto może skorzystać
z gwarancji?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z potencjałem
innowacyjnym, którzy potrzebują zabezpieczyć
spłatę kredytu przeznaczonego na realizację projektu
inwestycyjnego w tym na realizację inwestycji
z efektem ekologicznym.
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Warunki gwarancji:
 prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł,
 maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro,
 zakres: do 80% wartości kredytu,
 okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z pomocy publicznej,
 zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy,

Dlaczego warto skorzystać
z gwarancji:
 oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna,
umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania
kredytu (obniża koszt kredytu oraz pozwala na
otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych
warunków kredytowania),

Przykład korzyści
finansowych
płynących z gwarancji
Biznesmax
3 750 000 zł

 wygoda - wszystkie formalności związane
z zabezpieczeniem kredytu realizowane są
w banku kredytującym,

kwota kredytu

Przedsiębiorcy mogą objąć gwarancją, stanowiącą
pomoc de minimis, kredyt obrotowy odnawialny,
w tym kredyt odnawialny w rachunku bieżącym.

 dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie
całego kraju w bankach, które podpisały z BGK
umowę o współpracy,

60-miesięczna

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis
rezygnujemy z katalogu kosztów kwalifikowalnych
i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu
projektu inwestycyjnego.

 wsparcie dla finansowania projektów
inwestycyjnych, w tym o charakterze innowacji
proekologicznej z efektem ekologicznym (np. OZE,
efektywność energetyczna, elektromobilność),

 możliwość objęcia gwarancją tylko nowych
kredytów.

Warunki otrzymania dotacji
w formie dopłaty do odsetek:
 projekt finansowany ze środków kredytu objętego
gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie
z planem projektu inwestycyjnego;
 kredyt objęty gwarancją Biznesmax został
wykorzystany na sfinansowanie kosztów
kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie
projektu inwestycyjnego;
 nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień
złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

 korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania
wartości pomocy publicznej – wartość pomocy
stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji,
 elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem
–gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem
kredytu, nie wymaga zabezpieczeń materialnych,
 komplementarność – finansowanie kosztów, które
nie mogą być dofinansowane w formie dotacji.

gwarancja kredytu
inwestycyjnego
spłaconego w równych
ratach kwartalnych

3 000 000 zł
gwarancji

45 000 zł
oszczędności z braku opłaty
prowizyjnej w porównaniu
z gwarancją de minimis

562 500 zł
dopłaty do odsetek za 3 lata
kredytowania, przy
zastosowaniu 5% stopy
rocznej

Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych do
31.12.2021 r. – 5% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat.
Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielonych od
01.01.2022 – 3,33% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat
(stawka może ulec zmianie w zależności od dostępnych
środków).
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Więcej na temat Gwarancje BiznesMax z dotacją dla efektywności energetycznej firm dowiesz się tutaj (https://
www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/
Zapraszamy do kontaktu:			

+48 22 475 88 88 I +48 801 598 888		

bgk@bgk.pl
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IZBA GOSPODARCZA
REGIONU PŁOCKIEGO
Współpraca to podstawa!
Pewnego pięknego kwietniowego dnia 2003 roku
w książęcym i stołecznym Płocku spotkali się
przedsiębiorcy, którzy, dzieląc się swoimi marzeniami,
stali się spiritus movens dla powstania organizacji
silnej, stabilnej, ukierunkowanej na działania wspierające
i jednoczące właścicieli firm i przedsiębiorstw.
Od samego początku pierwszym członkom –
założycielom przyświecała myśl, aby stworzyć takie
miejsce w regionie, które będzie platformą sprzyjającą:
 lepszemu poznaniu się,
 podejmowaniu wzajemnej współpracy,
 wymianie doświadczeń,
 polecaniu swoich usług,
 integracji.
I tak oto w samym sercu Płocka, na starówce,
powstała pełnoletnia już dziś Izba Gospodarcza
Regionu Płockiego, zrzeszająca różnorodne podmioty
gospodarcze.

Różnorodność, ale jeden cel
Misją IGRP jest świadczenie pomocy zrzeszonym
członkom w obszarach ich aktywności, a także działanie
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na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców. Ich
satysfakcja jest dla Izby wyznacznikiem sukcesu.
- Jesteśmy organizacją skupiającą firmy różnych branż
gospodarki, zarówno te z imponującym portfolio, jak i te,
które pierwsze kroki w biznesie stawiają od niedawna
– mówi Krzysztof Izmajłowicz, prezes IGRP. – Mimo tej
różnorodności, mamy wspólny cel. Chcemy tworzyć
miejsce inspirujące do nawiązywania długofalowych
relacji, sprzyjające współpracy, która jest podstawą do
działania, dobrym kontaktom między firmami. Wszystkie
kierunki działalności zapisane są w statucie Izby,
natomiast jest kilka głównych ścieżek, którymi podążamy.
Pierwsza z nich, to reprezentowanie zbiorowych
interesów wszystkich członków Izby. Druga, to edukacja.
Organizujemy różnego rodzaju szkolenia we współpracy
z instytucjami z otoczenia biznesu, takimi jak ZUS, Urząd
Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy Pracy,
banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne i finansowe czy
Sanepid. Szkolenia te organizowane są na bieżąco, np.
wraz z pojawiającymi się zmianami w przepisach prawa.
IGRP łączy także firmy w zakresie bezpośrednim. Staramy
się, aby przedstawiciele firm obecnych w Izbie integrowali
się, poprzez różnego rodzaju spotkania biznesowe,
w tym także nieformalne. Wychodzimy z założenia, że
najlepsze relacje gospodarcze tworzą się wśród ludzi,
którzy się znają i mogą sobie w pewnym zakresie zaufać.
Dzięki temu, swoje pierwsze kroki w przypadku potrzeb
biznesowych, członkowie Izby kierują do firm, które
znają. Dlatego, między innymi, zapraszamy wszystkich
przedsiębiorców do współpracy z Izbą. Współpracujemy
z wieloma samorządami miejskimi i powiatowymi –
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Płocka, Gostynina czy Sierpca. Nasi przedstawiciele są
obecni w Miejskiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Płocka,
Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Politechnice
Warszawskiej (filia w Płocku). Współpracujemy również
z innymi szkołami wyższymi, Parkiem PrzemysłowoTechnologicznym i różnymi instytucjami z otoczenia
biznesu – wymienia Krzysztof Izmajłowicz.

Nowa sytuacja – nowe wyzwania
Kiedy w marcu ubiegłego roku zostały wprowadzone
pierwsze obostrzenia związane z epidemią
koronawirusa, wszyscy znaleźliśmy się w martwym
punkcie, pełni obaw i niepewności o przyszłość.
Docierające sygnały ze świata – medialne nakręcanie

spirali strachu z obrazami opustoszałych ulic
największych światowych stolic i szpitali przepełnionych
ciężko chorymi ludźmi – diametralnie zmieniły relacje
społeczno-ekonomiczne oraz sposób świadczenia pracy
i usług. Ograniczyliśmy spotkania, wyjścia z domu,
wyjazdy, przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej.
Dla Izby był to czas próby i wyzwań, czas, który
w znacznym stopniu ograniczył jej działalność. Po wielu
rozmowach telefonicznych z członkami Izby, wymianie
zdań i opinii w korespondencji e-mail, tudzież krótkich
spotkaniach, wniosek nasuwał się jeden – najważniejsza
w tym trudnym czasie jest kontynuacja współpracy
(mimo wszystko), solidarność i wzajemna, choćby
najmniejsza, pomoc.
IGRP na okres epidemii przeniosła swoją działalność
do przestrzeni wirtualnej. Zaproponowano nowe
aktywności wspierające przedsiębiorców. I tak

odpowiedzią na ograniczone kontakty biznesowe był
cykl comiesięcznych spotkań on-line zatytułowanych
BUSINESS MEETING, podczas których partnerzy
biznesowi mieli okazję zaprezentować się, podzielić
się sowimi bolączkami i sposobami radzenia sobie
z funkcjonowaniem w dobie „pandemii”. Pomysł
podtrzymywania relacji biznesowych, wymiany
poglądów, doświadczeń, promocji firm i usług przypadł
do gustu członkom IGRP, czego wyrazem było liczne
uczestnictwo w mitingach. Wielokrotnie udział
w spotkaniach brali eksperci z ZUS-u (oddział w Płocku)
i inni przedstawiciele życia społeczno-gospodarczego,
m.in. szkoleniowcy, pracownicy banków [na czele
z BGK!], którzy oferowali cały wachlarz rozwiązań
ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie
kryzysu. W jednym ze spotkań, w charakterze gościa
specjalnego, wziął udział Prezydent Miasta Płocka pan
Andrzej Nowakowski.

Zauważyć oczekiwania
i potrzeby innych
Dzięki stałej współpracy z wymienionymi wyżej
instytucjami okołobiznesowymi, wprowadziliśmy
w okresie pandemii projekt Zapytaj Eksperta przez IGRP
– który umożliwiał szybki kontakt z przedstawicielami
tych instytucji. Jednocześnie prowadziliśmy akcję
adresowaną do przedsiębiorców, polegającą na
informowaniu o finansowych możliwościach wsparcia
ich działalności. Wszelkie informacje w tym zakresie
zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej – www.
igrp.com.pl, która przed kilkoma miesiącami doczekała
się nowej odsłony. Członkowie naszej organizacji
mogli bezpłatnie zamieszczać na niej swoje reklamy,
artykuły i w ten sposób komunikować się z partnerami
biznesowymi i odbiorcami swoich usług. Ważnym
elementem współpracy z lokalnymi podmiotami
niosącymi pomoc w czasie pandemii, było wsparcie
przez Izbę dwóch największych z funkcjonujących
w mieście placówek leczniczych – Wojewódzkiego

1
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Szpitala Zespolonego oraz Miejskiego Szpitala Świętej
Trójcy. Firmy członkowskie pospieszyły z pomocą
finansową i rzeczową, zakupując do obydwu instytucji
produkty pierwszej potrzeby – zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem. Dodatkowo w czerwcu, z okazji
Dnia Dziecka, IGRP przeprowadziła akcję charytatywną
dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Świętej
Trójcy w Płocku. Dzięki wsparciu zrzeszonych w Izbie
firm i osób prywatnych przekazaliśmy artykuły
pielęgnacyjne dla najmłodszych pacjentów szpitala oraz
ich mam.

Zauważyć i docenić najlepszych
Kolejna cenna inicjatywa, którą w ostatnim czasie
możemy się poszczycić to Konkurs o Nagrodę
Gospodarczą Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
„Zaufanie i Prestiż”, zainicjowany przez Radę Izby.
Nagroda przyznawana jest w uznaniu za „rozwój
i społeczną odpowiedzialność biznesu”. Konkurs,
adresowany do członków IGRP, stawia sobie za cel
upowszechnianie działalności lokalnych firm oraz ich roli
w procesie pozytywnego wpływania na społeczeństwo
i gospodarcze ubogacenie regionu płockiego.
Przygotowania do organizacji konkursu rozpoczęliśmy
tuż przed pierwszym lockdownem na posiedzeniu
Rady Izby w marcu 2020 roku. Wybraliśmy Kapitułę
Konkursu, pozyskaliśmy sponsorów1, opracowaliśmy
dokumenty konkursowe oraz strategię promocji
wydarzenia. Niestety skomplikowana sytuacja związana
z Covid-19 uniemożliwiła dalsze działania. Dlatego
zadecydowaliśmy o przedłużeniu przyjmowania
zgłoszeń konkursowych do marca 2021 roku i przyznania
nagrody w tym roku.
Podczas czerwcowego posiedzenia Kapituły Konkursu
analizowaliśmy wszystkie nadesłane zgłoszenia.
Kapituła przy ocenie brała pod uwagę m.in.: inwestycje
w rozwój firmy, wprowadzanie nowych technologii,

Mecenas Konkursu – Bank Gospodarstwa Krajowego, Sponsorzy – PIK Materiały Budowlane Sp. z.o.o. Sp.k., Warter Fuels S.A.
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prospołeczny charakter działalności, przekazywanie
darowizn na rzecz organizacji charytatywnych,
wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych,
otrzymane nagrody i wyróżnienia. Analizowaliśmy
również działania, które wyróżniają firmę na tle innych
przedsiębiorstw. Zwracaliśmy uwagę na przestrzeganie
zasad etyki i uczciwej konkurencji.
Po długich i żmudnych obradach Kapituła postanowiła
przyznać dwie nagrody. Laureatem I Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą Izby Gospodarczej Regionu
Płockiego Zaufanie i Prestiż została spółdzielnia
„Społem” – Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Zgoda” w Płocku, która w roku 2020 obchodziła
jubileusz 150-lecia działalności. Tak mówią o sobie:
W Polsce są firmy i Firmy. Te drugie, pisane wielką
literą, tworzyły i tworzą jakość samą w sobie, były i są
składnikiem naszej tradycji, jakże ważną częścią historii,
kapitałem społecznym. Warto o nich wiedzieć. Do takich
Firm zalicza się z pewnością „Zgoda”.
Nagrodę Specjalną otrzymał Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny S.A. – silny partner w regionie, animator
życia społeczno-gospodarczego, stymulujący ekspansję
wiedzy i nauki, kreujący innowacje, tworzący w mieście
pozytywny klimat do wspierania akceleracji startupów.
– Obydwie firmy od lat aktywnie działają na wielu
płaszczyznach, jednocześnie angażując się „pro
bono” w rozwój i działania prospołeczne. Działania te
zdefiniowaliśmy, jako „społeczną odpowiedzialność
biznesu”, za którą kryje się m.in. działalność
charytatywna i wspieranie przedsiębiorczości – mówi
Piotr Krakowski Przewodniczący Rady Izby i Kapituły
Konkursu.
Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych
dyplomów odbędzie się podczas spotkania wigilijnego

dla członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
i zaproszonych gości, zaplanowanego na 8 grudnia 2021
roku.
Pandemia pokrzyżowała wiele planów i uniemożliwiła
Izbie zorganizowane jej sztandarowych imprez:
Płockiego Forum Biznesu2 i Płockiego Balu
Niepodległościowego. Mimo to mamy nadzieję, że
w przyszłości spotkamy się na obu wydarzeniach, a na
bal, zaplanowany 13 listopada br., zapraszamy już dziś!
Podsumowując – czas „lockdownów” nauczył nas, że:
 zawsze należy patrzeć na to, co można zrobić,
co udoskonalić (mimo specyficznych warunków
świadczenia pracy i usług),
 nie należy stać w miejscu, ale nieustannie „podążać
swoim śladem”,
 wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji
kryzysowej,
 z każdego trudnego doświadczenia wynieść
wartość dodaną i naukę na przyszłość.
***
Żaden, choćby najtrudniejszy okres w działalności
instytucji czy organizacji, nie powinien być czasem
straconym. Podjęte przez IGRP działania (pomimo
pandemii) stanowiły niemałe wyzwanie, ale dzięki
samozaparciu i aktywnej pracy ich pomysłodawców
oraz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie,
wpisały się one na stałe do planu pracy.
Pamiętajmy, że drobne i większe sukcesy nie byłyby
możliwe, gdyby nie szeroko pojęta współpraca, za którą
składamy serdeczne podziękowania.
Bo współpraca jest najważniejsza!

2

Platforma do dialogu między przedsiębiorcami z regionu płockiego podzielona na trzy strefy – wystawienniczą (w formie targów), strefę eksperta z przedstawicielami
instytucji współpracujących z Izbą i strefę merytoryczną (panele dyskusyjne ze specjalistami różnych branż).
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CO SŁYCHAĆ
W REGIONACH
Specyfika Województwa
Podkarpackiego
Podkarpacie ma unikalne położenie geograficzne.
Nasze Województwo to z jednej strony granica Unii
Europejskiej, wewnętrzna granica unijna i część tzw.
ściany wschodniej.
Takie usytuowanie oraz słabsze w porównaniu z resztą
Polski dane ekonomiczne, były przyczynkiem do
stworzenia bardzo ambitnej strategii rozwojowej dla
Województwa.
Beata Rapa
Dyrektor Regionu Podkarpackiego
Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK Region Podkarpacki
Strategia Regionu Podkarpackiego Banku
Gospodarstwa Krajowego jest ściśle powiązana ze
Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego
2030. Fundamentem działań w naszym Regionie
jest model biznesowy BGK - to założenia misji i wizji
rozwoju naszej organizacji, pozwalają na skuteczne
wdrażanie rozwiązań i instrumentów wsparcia dla
naszych interesariuszy.
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Stąd też na Podkarpaciu mocno inwestujemy
przede wszystkim w przemysł lotniczy – jeden
z najbardziej zaawansowanych technologicznie.
Jest to jedna z naszych inteligentnych specjalizacji.
Dane statystyczne wskazują, że przemysł
z branży Lotnictwo i Kosmonautyka jest w 90%
skoncentrowany na Podkarpaciu, dając zatrudnienie
22 tys. wykwalifikowanej kadry. Klienci z tej branży
to nasi naturalni partnerzy – zwłaszcza w zakresie
finansowania inwestycyjnego.
Nasz Region kojarzony jest również, jako ten z jedną
z najdłuższych średnich życia mieszkańców. Znalazło
to odzwierciedlenie w kolejnej naszej specjalizacji
wojewódzkiej – Jakość życia. W tym obszarze, jako
Region BGK jesteśmy bardzo aktywni głównie
w sferze finansowania procesów inwestycyjnych
i restrukturyzacyjnych w naszych SP ZOZ, gdyż
ta specjalizacja jest wprost powiązana z ochroną
21

zdrowia. Ponadto, dbamy o realizacje projektów
mających związek z ochroną środowiska i działaniami
proekologicznymi. Jako Region BGK współpracujemy
z większością Jednostek Samorządu Terytorialnego
i wspólnie realizujemy projekty służące lokalnym
społecznościom w celu poprawy jakości życia.
Region jest bardzo zróżnicowany pod względem
uprzemysłowienia. Jest to historyczna pozostałość
po Centralnym Okręgu Przemysłowym. Stąd północna
część województwa jest bardziej uprzemysłowiona –
południe zaś to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie.
Ciekawostką może być fakt, że aż 32% przedsiębiorców
podkarpackich jest zrzeszonych w klastrach –
najbardziej znany to Dolina Lotnicza – w której
większość firm ma bardzo długą historię działalności.
Z dziedzictwem COP – jako BGK bardzo mocno
się utożsamiamy – nie tylko finansując firmy
będące następcami tych powstałych w okresie
II RP. W bieżącym roku finalizujemy proces
współfinansowania budowy Muzeum Centralnego
Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.
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Poza wdrożeniem standardowych instrumentów
potrzebnych do otworzenia muzeum, BGK pomógł
w zakupie i sprowadzeniu do Polski bezcennego
zabytku polskiej inżynierii – jednego z ostatnich
istniejących silników lotniczych PZInż. Major
przeznaczonych do samolotu RWD–17, szczęśliwym
zrządzeniem losu odnalezionego na Białorusi. W latach
1935-1939 w zakładach PZL w Rzeszowie powstało
ich niespełna 100 sztuk. Do dzisiaj istnieje tylko 5
z nich. Otwarcie stałej wystawy BGK – jako podmiotu
finansującego budowę COP - w ramach tego muzeum to precedens w skali kraju.
Wspomniałam o południowej części Województwa
Podkarpackiego – która nieodłącznie kojarzy się
z Bieszczadami. Jako Bank mamy ofertę również dla
przedsiębiorców prowadzących działalność w branży
turystycznej – dla nich dedykowany jest program
Turystyka Polska Wschodnia. Daje on możliwość
realizacji projektów służących turystom również tym
chcącym skorzystać z aktywnej formy wypoczynku na
popularnym Szlaku Rowerowym Green Velo.
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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

