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Bank Gospodarstwa Krajowego

Profil

Państwowy Bank 
Rozwoju

Własność

100% własność 
Skarbu Państwa

Bank posiada 
osobowość 

prawną

Podstawa 
prawna

Ustawa o BGK       
(z dnia 14 marca 
2003 r. z późn. 

zm.)

Dekret 
ustanawiający 
regulamin BGK                

(z dnia 11 maja 2010 r. z 
późn. zm.)

Prawo bankowe 
(z dnia 29 sierpnia 

1997 r. z późn. zm.)

Nadzór

KNF

Nadzór 
właściciela

Kluczowa rola 
Ministerstwa 

Rozwoju

Członkowie Rady 
Nadzorczej 

reprezentujący 
różne ministerstwa, 

w tym: Min. 
Finansów, Min. 
Rozwoju, Min. 
Infrastruktury i 
Budownictwa.

Rating

A- z 
perspektywą 

stabilną (FITCH)

BGK w rankingu banków polskich 2015:
11 pozycja w przypadku sumy bilansowej 
5 miejsce w rankingu kapitałów własnych 
9 pozycja w przypadku zysku netto



Historia Banku Gospodarstwa Krajowego



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 



Misja BGK i jej filary
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Kredyty 
inwestycyjne

Kredyty 
obrotowe

Kredyty EBI, KFW Kredyty unijne

Inicjatywa 
JESSICA

Przykładowe 
transakcje

Produkty kredytowe

Wróć

Inicjatywa 
JEREMIE 

Wykup 
wierzytelności



Kredyty EBI, KFW

Kredyty ze środków EBI udzielane są w ramach umowy pożyczkowej pomiędzy BGK i EBI
(Europejskim Bankiem Inwestycyjnym) i stanowią preferencyjny sposób finansowania kredytów
inwestycyjnych z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i
regionalnemu oraz wsparcie sektora przedsiębiorstw (MŚP i MidCap).

Kredyty EBI udzielane w formule "Loan for SMEs and MidCaps" przeznaczone są na wsparcie
działalności operacyjnej MŚP zatrudniających mniej niż 250 osób oraz MidCaps zatrudniających
mniej niż 3000 osób.

Wróć

Kredyty ze środków KFW udzielane są w ramach podpisanej umowy pożyczkowej pomiędzy BGK i
KfW (niemiecką instytucją finansową prawa publicznego) i stanowią kolejny – obok środków EBI –
preferencyjny sposób finansowania kredytów inwestycyjnych.

Finansowanie ze środków KFW dedykowane jest w szczególności małym i średnim
przedsiębiorstwom. Z oferty KfW korzystać mogą również inne przedsiębiorstwa (w tym spółki
komunalne). Najistotniejszym kryterium kwalifikowalności jest kwota rocznych obrotów tj.
skonsolidowany roczny obrót grupy kapitałowej (podmiotu wnioskującego o kredyt KfW oraz i
innych podmiotów należących do grupy), który nie może przekraczać równowartości w PLN kwoty
500 milionów EUR.



Kredyty unijne

Kredyty dostępne są w formie finansowania:

• pomostowego (przeznaczony na finansowanie inwestycji w części kwalifikowanej, tj. objętej
dotacją unijną, kredyt jest spłacany po uzyskaniu dotacji unijnej, niższe wymagania dot.
wkładu własnego);

• uzupełniającego (przeznaczony na finansowanie części niekwalifikowanej inwestycji czyli
wydatków nieobjętych dotacją unijną – od zwykłego kredytu inwestycyjnego różni się przede
wszystkim niższymi wymagania dot. wkładu własnego, kredyt uzupełniający może być
współfinansowany ze środków MIF);

• etapowego (to szczególny rodzaj kredytu pomostowego, który również jest przeznaczony na
finansowanie części kwalifikowanej inwestycji objętej dotacją, ale stosuje się go w przypadku
gdy dotacje są wypłacane w formie zaliczek (w częściach) – spłata następuje z kolejnych
płatności zaliczkowych, zastosowanie kredytu etapowego pozwala na sfinansowanie wyższej
kwotowo inwestycji, przy niższym obciążeniu kredytem i mniejszych wymaganiach odnośnie
zdolności kredytowej).

Wróć



Inicjatywa JEREMIE – wsparcie MŚP

Inicjatywa JEREMIE to produkt wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Oferta przeznaczona 
jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących pozyskać finansowanie na cele rozwojowe, a jednocześnie 
mających utrudniony dostęp do kapitału na komercyjnym rynku finansowym. Dystrybucja odbywa się poprzez instrumenty 
pożyczkowe, gwarancyjne oraz kapitałowe.

Ogólny opis
produktu

Grupa docelowa 

Model dystrybucji 

Mocne strony

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

sprzedaż poprzez pośredników finansowych (wybieranych w trybie konkursowym)

środki UE (Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020), budżet państwa, środki własne pośredników 
finansowych

• zapewnienie finansowania przedsiębiorstwom znajdującym się w luce finansowej – rozwój sektora MŚP,

• wzmocnienie regionalnych instytucji otoczenia biznesu.

• brak

Źródła finansowania

Słabe strony

Wróć



Największe transakcje w 2016 roku

Transport 
kolejowy

Transport 
kolejowy

MediaTransportBudowni-
ctwo

Branża 
zbrojeniowa

Branża 
wydobywcza

Branża 
zbrojeniowa

Branża
wydobywcza

Branża
wydobywcza

Branża
energetyczna

Branża
gospodarcza

Wróć



Ekspansja zagraniczna

Kredyt dla banku nabywcy

Kredyt dla nabywcy

Kredyt na
finansowanie ekspansji 

zagranicznej

Postfinansowanie akredytywy

Dyskonto akredytywy

Potwierdzenie akredytywy

Wykup wierzytelności 
eksportowych

Fundusz Ekspansji 
Zagranicznej

Gwarancje

Zakres produktowy

Wróć

Przykładowe transakcje

Ekspansja w latach - mapka



19 mln USD

Maszyny górnicze

Meksyk

10 mln EUR
Rozbudowa zakładów 

produkcyjnych

Chiny, Indie, Meksyk

21,8 mln EUR

Budowa fabryki

Niemcy

150 mln CAD
Poszukiwanie 

węglowodorów

Kanada

111,3 mln PLN
Akwizycja 

przedsiębiorstwa

Wielka Brytania

48,2 mln EUR
Fabryka wosku 
mineralnego

Białoruś

18,7 mln EUR

Maszyny górnicze

Rosja

100 mln EUR
Budowa  fabryki

Brazylia, Holandia

44 mln EUR

Budowa hotelu

Białoruś

2,2 mln EUR

Piece próżniowe

Ukraina

8 mln EUR

Maszyny górnicze

Kazachstan

1,5 mln EUR

Maszyny budowlane

Serbia

15,9 mln EUR
Akwizycja 

przedsiębiorstwa

Francja

7,1 mln EUR
Nabycie aktywów 

trwałych

Włochy

Ekspansja zagraniczna – przykładowe transakcje

39 mln USD

Budowa hotelu

Gruzja

Wróć

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikgpja67XKAhUKBiwKHX_lD84QjRwICTAA&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Kazachstanu&psig=AFQjCNHd7nHGD8RLjPyYhwzSVHyZsuAiAQ&ust=1453291726633222


Finansowe wspieranie eksportu 

/ ekspansji zagranicznej

2014

9
państw

Dalej



2014

9
państw

2015

22
państwa

Finansowe wspieranie eksportu 

/ ekspansji zagranicznej

Dalej



2014

9
państw

2016

35
państw

2015

22
państwa

Finansowe wspieranie eksportu 

/ ekspansji zagranicznej

Dalej



2014

9
krajów

2015

22
kraje

2016

35
krajów

2017

42
kraje

Finansowe wspieranie eksportu 

/ ekspansji zagranicznej

Wróć



Cash Management

Rachunki Karty bgk24 ZOK

Sumy 
depozytowe

SIMP

Wróć



Zastępcza obsługa kasowa (ZOK)

W ramach oferty zastępczej obsługi kasowej (ZOK) Bank umożliwia realizację wpłat i wypłat

gotówkowych otwartych za pośrednictwem placówek pośredników kasowych:

• Bank Pekao S.A. (PLN oraz EUR, USD, CHF, GBP)

• Bank Pocztowy S.A. (PLN)

• Bank Zachodni WBK S.A (PLN)

Bank umożliwia jednocześnie realizację wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w

siedzibie własnej klienta oraz wpłat zamkniętych w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Wróć



Lokaty negocjowane 
rynku pieniężnego*

Negocjowane transakcje 
wymiany walut

Transakcje zwrotnej 
wymiany walut FX SWAP

Transakcje walutowej zmiany 
stóp procentowych CIRS

Produkty skarbowe

Wróć

* PLN, USD, EUR

Transakcje zmiany stóp 
procentowych IRS

Transakcje przyszłej 
stopy procentowej FRA

Opcje walutoweTransakcje terminowe 
typu forward



Poręczenia i Gwarancje

• Portfelowa linia gwarancyjna de minimis (PLD)

Gwarancje spłaty kredytu udzielane do 3,5 mln zł, do 60% kwoty kredytu, udzielane na 
preferencyjnych warunkach jako pomoc de minimis, obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe;

• Portfelowa linia gwarancyjna z regwarancją EFI w ramach COSME

Gwarancje spłaty kredytu udzielane do kwoty 0,46 mln zł, bez komponentu pomocy publicznej,

z regwarancją EFI, obejmujące 80% kwoty kredytu;

• Portfelowa linia gwarancyjna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Instrument inżynierii finansowej w ramach POIG. Gwarancje spłaty kredytu udzielane do 3,5 mln zł,  
do 60% kwoty kredytu, stanowiące pomoc de minimis; 

• Portfelowa linia gwarancyjna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Instrument finansowy w ramach POIR. Gwarancje spłaty kredytu udzielane do kwoty 10 mln zł, 
do 80%  kredytu, stanowiące pomoc de minimis lub pomoc publiczną w ramach włączeń 
grupowych;

• Poręczenia i gwarancje indywidualne

Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane powyżej kwoty 3,5 mln zł, do 80 % kwoty kredytu na 
indywidualny wniosek przedsiębiorcy;

Wróć
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www.bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

Sławomir Strzałkowski            Renata Kunik-Grązka                      Edyta Płanka
Doradca                                     Doradca Dyrektor
Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32 c                      ul. Kupiecka 32 c                                ul. Kupiecka 32 c
65-058 Zielona Góra 65-058 Zielona Góra 65-058 Zielona Góra
tel. (68) 328-06-40 tel. (68) 328-06-40 tel. (68) 328-06-40
tel. 515 275 980                       tel. 510 044 134                                tel. 510-044-133


