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Strategia BGK na lata 2021-2025
PIĘĆ FILARÓW STRATEGICZNYCH
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

TRANSFORMACJA
CYFROWA I PROCESOWA

Chcemy wspierać rozwój społecznogospodarczy kraju w taki sposób,
abyśmy tworzyli lepsze warunki
do życia dla następnych pokoleń

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

Chcemy stworzyć optymalne
warunki dla dynamicznego rozwoju
wyznaczonego przez strategię
poprzez doskonałość procesową
i cyfryzację.

WSPÓŁPRACA I BIZNES
MIĘDZYNARODOWY

EFEKTYWNY MODEL
ZARZĄDZANIA

Chcemy zwiększyć konkurencyjność
polskiej gospodarki – podniesiemy
poziom umiędzynarodowienia polskich
przedsiębiorstw i będziemy budować
atrakcyjność Polski wśród inwestorów
zagranicznych jako kraju
o wysokim kapitale intelektualnym.

Chcemy zwiększyć skalę zadań
realizowanych w celu zaspokajania coraz
bardziej złożonych potrzeb rosnącej liczby
interesariuszy poprzez sumę kompetencji.
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Model biznesowy a strategia BGK
Misja
Filary
biznesowe

Wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski
Zrównoważony
Rozwój

Wartości

Współpraca i Biznes
Międzynarodowy

Lider programów na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wizja
Programy
modelu
biznesowego
BGK

Zaangażowanie
Społeczne

Rozwój
Przemysłu

Infrastruktura Transport
i Logistyka

Rozwój
Przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo
Strategiczne

Ochrona
Zdrowia

Finanse
Publiczne

Spójność Społeczna
i Terytorialna

Mieszkalnictwo

Otwartość

Zespołowość

Odpowiedzialność
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Raport
zrównoważonego
rozwoju BGK za 2020:
https://bgkraportcsr.pl/
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Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości
Pierwszy biznes –
wsparcie w starcie

Kredyt na innowacje
technologiczne

wspieramy aktywizację osób
bezrobotnych oraz
zagrożonych bezrobociem
i wykluczeniem z rynku pracy

wpływa na rozwój
innowacyjności
i konkurencyjności mikro-,
małych i średnich firm

638

1,929

pożyczek o
wartości ponad

mld zł

50 mln zł
(w 2020)

kwota
dofinansowania
(na koniec 2020 r.)

Gwarancje i poręczenia
dla firm z sektora MŚP

574
podpisane umowy
(na koniec 2020 r.)

gwarancje de minimis
gwarancje COSME
gwarancje Biznesmax
gwarancje Kreatywna Europa
gwarancje z Funduszu Gwarancji
Rolnych (FGR)
Gwarancja z Funduszu Gwarancji
Płynnościowych (FGP)
Gwarancja dla faktoringu z
Funduszu Gwarancji
Płynnościowych (FGP)
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Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości
Pożyczki unijne
wspieramy rozwój konkurencyjności
firm z sektora MŚP poprzez
dystrybucję instrumentów
zwrotnych, nisko oprocentowanych
pożyczek unijnych, poręczeń i wejść
kapitałowych.

11 345

33,23
mld zł

umów z
przedsiębiorcami
(w 2020)

kwota
finansowania
(na koniec 2020 r.)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
– pożyczka szerokopasmowa
pokrywanie tzw. białych plam, czyli obszarów bez dostępu
do szerokopasmowego internetu, jak również zagęszczanie
sieci na pozostałych terenach zwiększa konkurencyjność,
zapewnia postęp technologiczny oraz wpływa na
zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy regionów.

134
mln zł
udzielonego
finansowania
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Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości
570
Umów na łączną

kwotę blisko

100 mln zł

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –
Turystyka
mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
z branży turystycznej lub okołoturystycznej,
prowadzący działalność gospodarczą
na obszarze województw Polski Wschodniej

190

Wsparcie polskiego eksportu
i ekspansji zagranicznej

Transakcji/projektów
zagranicznych na
łączną kwotę

pełnimy kluczową rolę w dostarczaniu
polskim firmom rozwiązań
umożliwiających skuteczną rywalizację
na rynkach międzynarodowych,
szczególnie tych o podwyższonym ryzyku

2,9 mld zł
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Wsparcie biznesu i rozwój
przedsiębiorczości
Kredytowanie oparte o rating ESG
w 2019 r. BGK udzielił kredytu spółce Energa SA, w ramach konsorcjum
pięciu banków, na łączną kwotę 2 mld zł. Jest to pierwsze w Polsce
finansowanie w sektorze energetycznym z wykorzystaniem
mechanizmu ESG, czyli ratingu promującego zrównoważony rozwój.
Spółka przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych
OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

3161
Udzielonych
pożyczek o wartości

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia
Płynności MŚP
najbardziej zagrożonym brakiem
płynności finansowej w związku z
epidemią wirusa SARS CoV-2

1,35 mld zł
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Rozwój regionalny i wsparcie
samorządów
Finansowanie
projektów PPP

Wsparcie dla inwestycji
komunalnych

najczęściej
nakierowane na
rozwiązywanie
ważnych problemów
lokalnych
społeczności oraz
ochronę środowiska i
poprawę jakości
życia mieszkańców.

finansujemy przedsięwzięcia we wszystkich
obszarach gospodarki komunalnej dostarczania wody i odprowadzania
ścieków; odbioru i zagospodarowania
odpadów; produkcji i dystrybucji energii
cieplnej; infrastruktury drogowej;
transportu ; oświaty i kultury;
sportu i rekreacji -.
Zaangażowanie
Banku
w finansowanie
sektora samorządowego wyniosło

18 mld zł

Pożyczki rewitalizacyjne
preferencyjne pożyczki ze środków
Regionalnych Programów Operacyjnych
w ramach unijnej perspektywy 2014–2020
na wsparcie projektów rewitalizacyjnych
na obszarach problemowych oraz na
zwiększenie efektywności energetycznej
budynków.

107
przyznanych
pożyczek o wartości

494,7
mld zł
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Rozwój regionalny i wsparcie
samorządów
1361
Pożyczek na łączną
kwotę

812,1

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
dzięki preferencyjnym pożyczkom
w ramach PROW, gminy mogą realizować
zadania przyczyniające się do wzrostu
jakości życia na obszarach wiejskich.

mln zł

25 984
Przyznanych premii o
wartości niemal

1,5 mld zł

Fundusz Termomodernizacji
i Remontów
poprawa stanu technicznego istniejących
budynków, zwiększanie ich efektywności
energetycznej oraz ograniczanie
szkodliwej emisji
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Rozwój mieszkalnictwa
Program Budownictwa
Socjalnego i Komunalnego

Program Sektora Budownictwa
Czynszowego

BGK wspiera zmniejszanie skali
problemu społecznego jakim jest
dostępność mieszkań w naszym
kraju.

w programie powstają mieszkania na
wynajem, wykończone pod klucz, o
umiarkowanej, ustawowo limitowanej
stawce czynszu

prawie 22 tys. lokali oraz
1,4 tys. pomieszczeń
związanych z pomocą
społeczną. Łączna
wartość wsparcia to

1,5 mld zł

140 udzielonych
kredytów
na kwotę ponad

811 mln zł,
4,4 tys. mieszkań
oddanych
do użytkowania

Program Mieszkanie na Start
rządowy system dopłat do czynszu
za najem mieszkania realizowany
przez BGK.

44 inwestycje objęte
programem

1310 lokali
mieszkalnych objętych
dopłatami
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Fundusz Dostępności
Fundusz Dostępności
- jest częścią rządowego programu Dostępność Plus.
W jego ramach finansowana jest likwidacja barier
architektonicznych w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej w formie
preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością
umorzenia nawet 40% ich wartości.

10,8 mln zł

Łączna kwota zawartych
umów
15

Rozwój infrastruktury transportowej
Krajowy Fundusz Drogowy

Fundusz Kolejowy

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi
krajowe, w tym autostrady i drogi
ekspresowe, rozbudowę i użytkowanie
Krajowego Systemu Poboru Opłat za
przejazd; realizację zobowiązań wobec
spółek eksploatujących płatne odcinki
autostrad

główną funkcją Funduszu jest
zapewnianie dodatkowych środków na
finansowanie inwestycji i utrzymania
infrastruktury kolejowej

celem Funduszu jest wspieranie
śródlądowego transportu wodnego

15,6 mld zł

1,2 mld zł,

łączne wydatki KFD na
rozwój infrastruktury
drogowej (w 2020 r.)

łączna kwota wypłat
(w 2020 r.)

52 udzielone kredyty
preferencyjne na łączną
kwotę

46,9 mln zł
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Rozwój podmiotów ekonomii społecznej
865 łączna liczba umów
pożyczki zawartych z PES
(na koniec 2020 r.)
99,27 mln zł łączna wartość
pożyczek udzielonych PES
(na koniec 2020 r.)
Podmioty ekonomii społecznej mają dużą potrzebę
finansowania, ale mocno ograniczone możliwości skorzystania
z oferty banków komercyjnych. Są mniej konkurencyjne niż
przedsiębiorstwa działające głównie dla zysku, np. z powodu
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz takich, które
z różnych względów nie odnajdują się na otwartym rynku
pracy, jak osoby zagrożone wykluczeniem
lub marginalizacją społeczną.

1079 liczba miejsc pracy
zadeklarowanych do
utworzenia w PES w wyniku
wykorzystania pożyczki (na
koniec 2020 r.)
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O INICJATYWIE
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Więcej o 3W

Bezpłatne opracowanie „Idea 3W. Perspektywy
rozwoju” do pobrania ze strony
https://idea3w.org

Dziękuję za uwagę 
Przemek Kulik
Menedżer ds. CSR,
BGK

