
BGK
polski bank rozwoju



Ocena ratingowa Fitch

A-/stabilny
równa ratingowi Skarbu Państwa

Misja: Wspieramy zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski

Wartość aktywów

160,3 mld zł
na 30 czerwca 2021 r.

100%
własność Skarbu Państwa

Centrala w Warszawie + 16 Regionów w całej Polsce
+ 4 przedstawicielstwa zagraniczne w Brukseli, 
Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie
~ 2000 pracowników

Wizja: Chcemy być liderem programów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju

BGK w skrócie



Nasze Regiony to:

▪ centra kompetencji, wymiany 
doświadczeń i wiedzy o potrzebach 
rozwojowych danego regionu, 

▪ ośrodki wsparcia biznesu -
profesjonalna informacja o możliwości 
skorzystania z rządowych programów 
wsparcia,

▪ współpraca z regionalnymi partnerami –
bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, 
lokalnymi izbami gospodarczymi 
i agencjami rozwoju.

Działamy na terenie całej Polski



BGK – Państwowy Bank Rozwoju
Animacja współpracy z instytucjami rozwoju

Dostarczamy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe

Komplementarna oferta

Strukturyzacja transakcji

Informacje 
o ofercie poprzez sieć 

oddziałów 



Nasze przedstawicielstwa:

▪ promują BGK i Polskę,

▪ wspierają polskie firmy
w eksporcie i ekspansji 
zagranicznej,

▪ pogłębiają kontakty z 
lokalnymi instytucjami, 

▪ monitorują zmiany 
legislacyjne w UE i ich 
wpływ na bank.

Gdzie można nas znaleźć

Przedstawicielstwa otwarte

Belgia
(Bruksela)

sierpień 
2018

Niemcy
(Frankfurt 
nad Menem)

luty 
2019

Wielka 
Brytania
(Londyn)

grudzień 
2019

USA
(Waszyngton)

Niderlandy 
(Amsterdam)

grudzień 
2019

Singapur

Planowane

Działamy za granicą



Zrównoważony rozwój
Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki 
sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla 
następnych pokoleń.

Zaangażowanie społeczne
Budujemy nowoczesną polską państwowość poprzez 
rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, 
sporcie i ekologii.

Współpraca i biznes międzynarodowy
Zwiększamy konkurencyjność polskiej gospodarki -
podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich 
przedsiębiorstw i będziemy budować atrakcyjność Polski 
wśród inwestorów zagranicznych jako kraju
o wysokim kapitale intelektualnym.

Strategiczne filary biznesowe BGK



Programy modelu biznesowego odpowiadają na główne wyzwania 
rynkowe w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych i wspierają:

Infrastruktura, transport
i logistyka

Bezpieczeństwo 
strategiczne

Finanse publiczne

Mieszkalnictwo

rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego w Polsce 

zrównoważony rozwój w energetyce oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa obronnego 

zrównoważone finansowanie państwa, 
jakość i efektywność obsługi 

Rozwój przemysłu

Rozwój 
przedsiębiorczości

Ochrona zdrowia

Spójność społeczna
i terytorialna

wzrost konkurencyjności polskiego 
przemysłu 

finansowanie potrzeb rozwojowych 
i płynnościowych przedsiębiorstw 

podniesienie jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej 

poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
kreowanie wsparcia finansowego dla JST 

zwiększenie dostępności mieszkań dla osób
o niskich i umiarkowanych dochodach 

Programy modelu biznesowego



Bank, we współpracy z sektorem finansowym, udziela poręczeń
i gwarancji dla MŚP, kredytów dla przedsiębiorców oraz 
finansowania na rozwój działalności MŚP. Gwarancje dostępne 
są w sieci banków kredytujących lub u faktorów na terenie 
całego kraju.

Gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych
dla MŚP

* Okres 2013 r. – 30.06.2021  r.
** Raport BGK z badania 2020: „Efekty programu gwarancji de minimis”

Wsparcie dla przedsiębiorców

ponad 220 tys. 
przedsiębiorców 
zabezpieczyło kredyty 
o wartości 211 mld zł*

369 przedsiębiorców 
skorzystało z gwarancji 
spłaty limitów 

faktoringowych na kwotę

2,3 mld zł, zabezpieczając 
u faktorów limity na kwotę: 

3,2 mld zł

300 tys. miejsc 
pracy utworzonych 
lub utrzymanych 
dzięki kredytom 
zabezpieczonym 
gwarancjami de 
minimis**









Rewitalizacje kultowych miejsc
Muzeum Śląskie w Katowicach, 
zabytkowy kompleks basenowy 
w Wiśle   

Ekologia
Zakup autobusów 
hybrydowych w Głogowie,
modernizacja sieci 
ciepłowniczej m.in. 
w Grudziądzu i Włocławku

Transport
Zakup tramwajów i autobusów 
miejskich w Toruniu, autobusów 
w Tomaszowie Mazowieckim, zakup 
tramwajów i modernizacja  
infrastruktury tramwajowej 
w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej

Oświata
Budowa szkół i przedszkoli 
m.in. w Lublinie, Poniecu, Płocku, 
Szczecinie, Zielonej Górze 

Wsparcie rozwoju społecznego 
i infrastruktury w regionach 1/2

BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez JST
i wspiera zrównoważony rozwój miast



Modernizacja infrastruktury kolejowej PKP PLK
Inwestycje poprawiają stan linii kolejowych, zwiększają komfort,
prędkość i bezpieczeństwo podróży.

Gwarancja dla Solaris 
Dzięki gwarancjom do miast 
(Kraków, Poznań) trafiło 87 
bezemisyjnych autobusów.

Kredyt inwestycyjny Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej

Wsparcie rozwoju społecznego 
i infrastruktury w regionach 2/2

Działania prowadzone przez bank służą zrównoważonemu 
rozwojowi kraju i poprawie jakości życia Polaków. BGK aktywnie 
uczestniczy w finansowaniu reindustrializacji i inwestycji 
infrastrukturalnych. Zapewnia finansowanie projektów, np.:



Środki unijne w zarządzaniu BGK 

z perspektywy finansowej 2014-2020: 

14,5 mld zł

Programy europejskie.
Rola BGK w zarządzaniu funduszami UE

BGK jest aktywnym 
partnerem w procesie 
wdrażania programów 
europejskich 
na szczeblu krajowym
i regionalnym:

▪ bank realizuje 19 programów 
operacyjnych
(16 regionalnych, 3 ogólnopolskie) 

▪ zarządza funduszami, ma rolę 
pośrednika finansowego i instytucji 
pośredniczącej

6 głównych 
obszarów 
zaangażowania:

▪ pomoc dla MŚP (w tym innowacje) 

▪ rewitalizacja miast

▪ efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii

▪ finasowanie podmiotów ekonomii społecznej

▪ rynek pracy

▪ rozwój infrastruktury sieci szerokopasmowej

1
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Finansowanie eksportu 
i ekspansji zagranicznej 

Wsparcie dla polskich 
przedsiębiorstw za granicą, 
zwłaszcza na rynkach 
podwyższonego ryzyka

Warunki dostosowane  
do indywidualnych 
potrzeb klientów

Wiele dostępnych 
produktów, w tym:

▪ akredytywy

▪ gwarancje

▪ kredyty dla nabywcy

▪ finansowanie ekspansji  
zagranicznej

Doświadczenie we 
wspieraniu eksportu

i inwestycji polskich 
przedsiębiorstw na 6 
kontynentach (74 kraje)

2016

krajów

2014 9
krajów

2017 52
kraje

2015 23
kraje

2018

krajów

2021

kraje

60 74

36



Finansowanie ekspansji zagranicznej – przykłady

Norwegia

Finansowanie
zabezpieczone złożami

43 mln USD

Brazylia, Holandia 

Finansowanie budowy 
zakładów produkcyjnych

100 mln EUR

Chiny, Indie, Meksyk 
Rozbudowa zakładów  
produkcyjnych

27 mln EUR

Grecja

Modernizacja i rozbudowa 
hotelu

15,5 mln EUR

Wielka Brytania 

Finansowanie 

akwizycji

220 mln PLN

USA

Finansowanie

akwizycji

6 mln USD

Węgry

Finansowanie
akwizycji

7,5 mld HUF

Wielka Brytania

Finansowanie budowy 
hotelu w Edynburgu

8,5 mln GBP

Wielka Brytania

Finansowanie 

budowy hotelu w Luton

17 mln GBP

Włochy

Finansowanie nabycia 
aktywów trwałych

3,5 mln EUR

Chile

Finansowanie 

działalności bieżącej kopalni

700 mln USD

Niemcy

Finansowanie budowy 
zakładu produkcyjnego

21 mln EUR

Francja

Finansowanie nabycia 
aktywów trwałych 

6 mln EUR

USA

Finansowanie

akwizycji

4 mln USD



Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał darowiznę 30 mln zł na 
pomoc Ukrainie. To kolejne działanie polskiego banku rozwoju, które 

wspiera ten ogarnięty wojną kraj.



Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza

Obszary działania Funduszu:

Energetyka

Transport

Infrastruktura cyfrowa

Poza zacieśnianiem 
współpracy i poprawą 
infrastruktury w regionie, 
celem Funduszu jest 
zapewnienie zysku swoim 
inwestorom.

Inwestorzy:

▪ instytucje reprezentujące 
kraje Trójmorza

▪ międzynarodowe 
instytucje finansowe

▪ prywatni inwestorzy

10 państw
reprezentowanych
w Radzie Nadzorczej

Docelowa wielkość Funduszu Trójmorza wyniesie 3-5 mld euro

BGK jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem 
Funduszu Trójmorza.



Budujemy nowoczesną polską państwowość poprzez rozwój 
kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

▪ dzielimy się wypracowanymi zyskami

▪ wyrównujemy różnice i tworzymy szanse

▪ pobudzamy kapitał społeczny

▪ Inspirujemy i aktywizujemy lokalne społeczności

Raport zrównoważonego rozwoju 2020
https://bgkraportcsr.pl/

Zaangażowanie społeczne

Przykłady działań:

rewitalizacja 
zabytków

ochrona zdrowia:
▪ kardiologia i 

transplantologia dzieci
▪ kredyty na studia 

medyczne

podnoszenie 
kompetencji 
liderskich w 
samorządach

wsparcie ekonomii 
społecznej
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Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski

ul. Składowa 5
Poznań

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  www.bgk.pl
Siedziba tymczasowa: Chmielna 73 


