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1. PODSUMOWANIE 2020 ROKU 

1.1 CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju 

społeczno - gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. BGK i podmioty wchodzące w skład 

grupy BGK są inicjatorami i uczestnikami współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami 

finansowymi.  

W skład grupy na dzień 31 grudnia 2020r. wchodziły podmioty zależne konsolidowane metodą pełną. Grupa 

kapitałowa posiada również podmioty stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności.  

Struktura Grupy Kapitałowej BGK w zakresie podmiotów konsolidowanych metodą pełną 

 

 

 

 Bank Gospodarstwa Krajowego jedyny bank państwowy będący jednocześnie państwowym bankiem rozwoju 

i jednostką dominującą w grupie kapitałowej, 

 Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17, 

 Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17, 

 Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN  szerzej opisany w rozdziale 4.17. 
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Podmioty konsolidowane przez BGK metodą praw własności 

  

 Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) szerzej opisany w rozdziale 4.17, 

 Fundusze infrastrukturalne, zarządzane na zlecenie BGK przez PFR TFI S.A., tj.: 

 Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN, 

 Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN, 

 Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN. 

 Fundusze poręczeniowe utworzone we współpracy z jednostkami samorządowymi, 

 Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o., 

 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

Szczegółowy opis i zestawienie jednostek zależnych i stowarzyszonych znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym.  

Bank Gospodarstwa Krajowego i podmioty grupy kapitałowej koncentrują swoje działania w kilku głównych obszarach: 

 realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, 

samorządowych oraz poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm i projektów eksportowych. 

BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw. Bank i podmioty grupy obsługują również programy służące poprawie sytuacji na rynku 

mieszkaniowym,  

 inicjowanie i realizowanie działań antycyklicznych, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 służących 

wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw, 

 mobilizowanie kapitału dla gospodarki poprzez uczestnictwo w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na 

rynku krajowym i zagranicznym. Bank finansuje potrzeby kapitałowe współpracując z instytucjami rozwoju oraz 

mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych, 
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 uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki za 

sprawą programów aktywizujących sektory objęte stagnacją poprzez działania antycykliczne. Bank finansuje 

projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki rynkowej i wysokim poziomie ryzyka oraz wspiera jej rozwój 

w obszarach, w których rynek nie działa efektywnie. Bank współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na 

partnerskich zasadach, uzupełniając ich ofertę, 

 konsolidacja finansów publicznych oraz zarządzanie programami europejskimi i dystrybucją środków unijnych 

w skali regionalnej i krajowej. 

Bank poszerza swoją ofertę w zakresie finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując 

w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości polskich przedsiębiorstw i rozwój infrastruktury.  

Działania Grupy BGK mają szeroki kontekst rozwojowy. Realizacja działań w jednym obszarze, takim jak na przykład 

finansowanie reindustrializacji, ma pozytywny wpływ na pozostałe sfery, tj. na rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy 

bezrobocia, czy zwiększenie przychodów budżetowych Państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez Grupę 

BGK mają pozytywny wpływ na poprawę jakości i dostępności usług dla ludności, stan środowiska czy gospodarkę. 

Działania Grupy Kapitałowej BGK prowadzone są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony przy zachowaniu 

racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Planowane do realizacji projekty oceniane są pod kątem ryzyka oraz ich 

wpływu na zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. W 2020 roku płynność BGK była na bezpiecznym poziomie, 

a poziom adekwatności kapitałowej jest monitorowany za pomocą wskaźników wyznaczonych zgodnie z ustawą Prawo 

bankowe oraz rozporządzeniem CRR (Capital Requirements Regulation). 

Finansowanie mieszkalnictwa 

Ważnym elementem działania Banku i Grupy BGK jest realizacja działań w zakresie współtworzenia i realizacji 

programów wspierających rozwój mieszkalnictwa, w tym finansowanie dłużne podmiotów sektora społecznego 

budownictwa czynszowego (SBC), finansowanie bezzwrotne budownictwa na wynajem, w szczególności gminnego, 

jak również wsparcie termomodernizacji i remontów budynków mieszkalnych. Ponadto BGK finansuje kapitałowo 

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN oraz Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN. 

Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej 

Bank i Grupa Kapitałowa BGK są aktywne w zakresie działań proeksportowych. Bank jest akcjonariuszem Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). Obok zaangażowania kapitałowego BGK jest głównym 

partnerem KUKE S.A. w realizacji programu rządowego wspierania eksportu, w ramach którego udziela kredytów 

eksportowych ubezpieczanych przez KUKE S.A. Ponadto BGK finansuje również projekty eksportowe, w części 

realizowane na ryzyko własne, z uzupełniającym zabezpieczeniem KUKE S.A.  

Kolejnym podmiotem w ramach Grupy BGK, który aktywnie wspierał kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich 

przedsiębiorstw jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządzany przez PFR TFI S.A. Fundusz oferuje polskim 

firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów 

mniejszościowych z odkupem. Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, również 

w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne, ale też 

dystrybucyjne i usługowe. 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, na koniec 2020 roku posiada 10 aktywnych umów inwestycyjnych 

realizowanych z polskimi partnerami w formie zaangażowania kapitałowego i dłużnego. BGK jest wyłącznym 

uczestnikiem tego funduszu inwestycyjnego. 

Ponadto Bank prowadzi także działania obsługowe w ramach dopłat do kredytów eksportowych „Program DOKE” 

(system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych). Program DOKE to system stabilizacji 

oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki 

zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Zasady funkcjonowania Programu opierają się na 

Porozumieniu OECD w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych. 
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1.2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BGK 

COVID-19 - Pakiet działań pomocowych 

W 2020 roku Grupa Kapitałowa BGK przygotowała szereg rozwiązań dla przedsiębiorstw w związku z pandemią COVID-

19, we współpracy z ustawodawcą, Komisją Europejską, nadzorem bankowym oraz bankami komercyjnymi 

i spółdzielczymi w celu jak najszybszego i najszerszego wdrożenia pakietu pomocowego.  

Rola BGK, jako banku wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego 

zadań, w 2020 roku przybrała szczególne znaczenie. BGK skutecznie wypełniał i uzupełniał lukę rynkową, a także 

podejmował działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagnacją. W dobie globalnej pandemii BGK 

skutecznie realizował wsparcie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie działań w ramach 

Tarczy Antykryzysowej, bądź uzupełniając działania rządu w tym zakresie. Grupa wprowadziła dla bezpieczeństwa 

klientów i swoich pracowników elektroniczny obieg dokumentów. 

W 2020 roku, w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz działań uzupełniających, Bank udzielił pomocy na kwotę ponad 

54 mld zł wartości finansowania dla ponad 60 tysięcy przedsiębiorców. W ramach Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 wyemitowano obligacje na łączną kwotę 100,8 mld zł. 

Pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm (szerzej opisane w rozdziale 5.3 sprawozdania): 

Systemy gwarancji  Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych 
             
 Gwarancja de minimis  Gwarancja COSME  

 Kredyt na innowacje   Pożyczka płynnościowa dla 
 Gwarancja Biznesmax  Gwarancja spłaty limitu  


technologiczne 

 
MŚP z POIR 

 z dotacją  faktoringowego  
 Pożyczka szerokopasmowa  Pożyczki unijne z RPO 

 Gwarancja płynnościowa 
Gwarancja Kreatywna 
Europa 

 
 Pożyczki na rozwój 

podmiotów ekonomii 
społecznej 

   


Gwarancja dla sektora 
rolnego 

           

         
System dopłat  Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych 

             
 Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu  

 Pożyczka na rozwój turystyki 
 Dopłat do Oprocentowania     

 Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej 
         

 Pożyczki z Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" 

Pakiet pomocy dla dużych przedsiębiorstw (szerzej opisane w rozdziale 5.3 sprawozdania): 

Gwarancja płynnościowa  Gwarancja spłaty limitu faktoringowego 
             
 Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie  

 Gwarancje spłaty limitu faktoringowego na zapewnienie 
  płynności finansowej    


płynności finansowej   

         
Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu Dopłat do Oprocentowania 

           
 Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne 

Bank razem z ustawodawcą utworzył w ramach pakietu pomocy dodatkowo nowe fundusze przepływowe (szerzej 
opisane w rozdziale 4.15 sprawozdania): 

Nowe fundusze przepływowe 

        
 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
 Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) 
 Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO) 
 Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) 
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KUKE S.A. w ramach programu pomocowego wdrożyło do oferty gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie 

krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+ oraz rozszerzyło również do 100% zakres ochrony 

ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym (szerzej opisane w rozdziale 

5.3 sprawozdania). 

Fundusz Trójmorza  

W 2019 roku z inicjatywy BGK został założony Fundusz Trójmorza (wł. Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-

RAIF) jako międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który wspiera realizację komercyjnych projektów 

infrastrukturalnych istotnie przyczyniających się do rozwoju krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy 

Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Głównym celem, tego wehikułu finansowego jest wyrównywanie różnic w 

rozwoju infrastrukturalnym pomiędzy zachodnią, a wschodnią Unią Europejską poprzez finansowanie połączeń 

transportowych, energetycznych i cyfrowych w osi północ-południe w krajach regionu Trójmorza. 

Na koniec 2020 roku akcjonariuszami podmiotu były podmioty reprezentujące Polskę, Rumunię, Węgry, Estonię, 

Łotwę, Słowenię oraz Bułgarię, a w styczniu 2021 roku do tego grona dołączyły kolejne instytucje z Chorwacji i Litwy.  

Zakłada się, że docelowa wielkość funduszu wyniesie od 3 do 5 mld EUR. Fundusz jest otwarty również dla 

międzynarodowych instytucji finansowych jaki prywatnych inwestorów.  

Fundusz uzyskał pełną zdolność operacyjną w lutym 2020 roku. Zarządzanie nim powierzono niezależnym podmiotom: 

(i) Fuchs Asset Management – licencjonowany zarządzający funduszem oraz (ii) Amber Infrastructure – podmiot 

odpowiedzialny za proces inwestycyjny i zarządzanie portfolio. Fundusz działa pod prawem luksemburskim. W jego 

portfelu na koniec 2020 roku znajdowały się 2 inwestycje. 

Pillar Assessment Komisji Europejskiej 

W dniu 2 grudnia 2020r. Dyrekcja Generalna KE ds. Ekonomiczno-Finansowych oficjalnie potwierdziła przejście przez 

BGK procedury akredytacji. Bank został pomyślnie zaudytowany w ramach wszystkich 9 filarów podlegających ocenie. 

Dzięki temu BGK może być traktowany przez KE jako potencjalny partner wdrażający programy, które umożliwiają 

dostęp do środków unijnych i gwarancji budżetowej na podstawie zarządzania bezpośredniego (tj. np. dostęp do 

programu gwarancyjnego InvestEU, gwarancji EFSD+ z programu NDICI czy mechanizmu blendingowego CEF). Szerzej 

o tym w rozdziale 4.10 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi. 

Dokapitalizowanie BGK 

BGK, aby móc aktywnie wspomagać przedsiębiorców dotkniętych pandemią COVID-19 został dokapitalizowany kwotą 

5 mld zł w formie przekazania obligacji Skarbu Państwa. Podwyższenie funduszy własnych BGK spowodowało 

wzmocnienie siły finansowej BGK i pozwoliło uzyskać oczekiwaną dźwignię finansową dającą możliwość 

przeciwdziałania i mitygowania skutków pandemii COVID-19. W rezultacie wzrost funduszy własnych przełożył się na 

zwiększenie wartości finansowań, udzielanych w ramach działalności bankowej BGK oraz wydatnie zwiększył 

możliwości wygenerowania, w długim terminie, zaangażowania o charakterze kredytowym oraz zwiększenia 

wskaźnika koncentracji dla pojedynczych ekspozycji i grup klientów powiązanych. Środki z dokapitalizowania są 

przeznaczane na zwiększenie podaży kredytów, w tym na zwiększenie finansowania inwestycji. Oferta finansowania 

przez Bank dotyczy wszystkich klientów i oparta jest o rynkowe warunki cenowe a jej dostępność nie jest ograniczona 

do określonych branż, wybranych sektorów czy też regionów geograficznych. Oferta BGK kierowana jest do wszystkich 

podmiotów działających na rynku, które mają potrzebę pozyskania finansowania od BGK bądź łącznie od BGK i banków 

komercyjnych w ramach finansowania konsorcjalnego.  

BGK, aby wzmocnić siłę funduszy własnych, przeznaczył w całości zysk netto za 2019 rok na zwiększenie kapitałów 

własnych. 
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Dokapitalizowanie KUKE S.A. 

Z uwagi na sytuację związaną z wpływem COVID-19 na gospodarkę, w tym komercyjne zakłady ubezpieczeń, w dniu 

10 kwietnia 2020r. walne zgromadzenie KUKE S.A. podjęło decyzję o dokapitalizowaniu spółki. W dniu 22 kwietnia 

2020r., Bank za kwotę 50 mln zł objął 252 360 sztuk nowych akcji KUKE S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda w 

drodze subskrypcji prywatnej. 

Przedstawicielstwa Banku Gospodarstwa Krajowego za granicą 

Celem przedstawicielstw BGK za granicą jest przede wszystkim promocja Banku i Polski, monitorowanie procesu 

międzynarodowej legislacji i aktywny udział w procesie tworzenia i zmian aktów prawnych, jak również wspieranie 

eksportu i ekspansji polskich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa mają wzmocnić ekspansję zagraniczną oraz 

przyciąganie inwestorów zagranicznych w wyniku prowadzenia działań komunikacyjno-promocyjnych BGK poza 

granicami kraju. Ich zadaniem jest też budowanie i pogłębianie relacji z centrami finansowymi i instytucjami, które 

mają największy wpływ na tworzenie regulacji oddziałujących na światową gospodarkę i międzynarodowy system 

bankowy.  

W 2018 roku BGK otworzył swoje pierwsze przedstawicielstwo w Brukseli, w 2019 roku we Frankfurcie n. Menem oraz 

uruchomił przedstawicielstwo w Londynie, a w 2020 roku w Amsterdamie. Bank planuje uruchomienie kolejnych 

przedstawicielstw w USA i Singapurze.  

Zmiany w zakresie wspierania mieszkalnictwa 

W 2020 roku zostały opracowane kolejne zmiany przepisów mające na celu zwiększenie popytu na mieszkania na 

wynajem oraz ułatwienie dostępu do tych mieszkań. Wdrożenie tych zmian w dużej mierze przypada na 2021 rok. 

W programie SBC wydłużono jesienną edycję naboru wniosków do 3 miesięcy, tj. od 1 lipca do 30 września, w miejsce 

wrześniowego naboru wniosków. Ważnym krokiem w rozwoju społecznego budownictwa czynszowego były prace nad 

tzw. pakietem mieszkaniowym, czyli kompleksową nowelizacją ustaw wspierających mieszkalnictwo. Efektem prac 

jest ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020r. oraz ustawa 

o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości z dnia 

16 grudnia 2020r. tzw. „lokal za grunt”. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymogła na sektorze bankowym oraz 

innych branżach gospodarki zmianę sposobu pracy ze stacjonarnego na zdalny. Duży nacisk położono na dostosowanie 

warunków funkcjonowania programów wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego do obecnej sytuacji 

epidemicznej, np. cyfryzację procesów budowlanego oraz kredytowego. Ponadto w marcu 2020 roku wprowadzono 

procedurę awaryjną „Tryb procedowania wniosków o zmianę płatności rat kredytowych w Banku Gospodarstwa 

Krajowego” jako narzędzie pomocowe dla Klientów sektora bankowego. Zmiany w przepisach i procedurach miały na 

celu wprowadzenie możliwości składania dokumentacji w postaci elektronicznej, a także prowadzenia spotkań, 

konferencji przy wykorzystaniu narzędzi do pracy zdalnej. Powołano nowy Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 

(RFRM) zasilany środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz umożliwiono Krajowemu Zasobowi 

Nieruchomości (KZN) tworzenie nowych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) lub przystępowanie do już 

istniejących SIM/TBS poprzez wniesienie do tych podmiotów gruntów lub kapitału. 
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1.3 KALENDARIUM 2020 GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

    Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2020 roku 

styczeń 


Uroczyste otwarcie w Londynie trzeciego zagranicznego przedstawicielstwa BGK. Główne zadania biura to 
wsparcie ekspansji polskich firm na lokalny rynek oraz promowanie Polski i BGK 

 Konferencja Funduszu Trójmorza w Warszawie 
 Podpisanie deklaracji na rzecz upraszczania języka polskiego 
 Zdobycie certryfikatu Najlepszego Pracodawcy (Top Employer) 2020 

      

luty 



Podpisanie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na wzrost środków w programie COSME. Pula 
dostępnych dla MŚP gwarancji w tym programie, od początku jego działania, wzrosła już dziesięciokrotnie 
 z pierwotnego poziomu 800 mln zł do 8,4 mld zł 


Minikonferencja w Rydze, na której Fundusz Trójmorza podpisał umowę z Amber infrastructre oraz BGK 
podpisał umowę subskrypcyjną na 500 mln EUR 



"Partnerska współpraca gwarancją sukcesu" Konferencja BGK dla sektora bankowego nt. systemów 
gwarancji 
 i poręczeń BGK. Przedstawienie wyników badania gwarancji de minimis 

 Udzielenie pierwszego finansowania eksportu do Mali 

      

marzec 
 "Tarcza 0" - start pakietu pomocowego BGK dla firm w związku z koronawirusem 
 Wprowadzenie ułatwień w kredycie na innowacje technologiczne w związku z pandemią 
 Przygotowanie ułatwień dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w związku z koronawirusem 

      

kwiecień 

 Uruchomienie preferencyjnych pożyczek płynnościowych w walce z koronawirusem 
 Zmiana warunków gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu 
 Włączenie do oferty programu gwarancji płynnościowych dla średnich i dużych firm 
 Przekazanie przez Fundację BGK 1,5 mln zł na wsparcie dziesięciu szpitali w walce z COVID-19 
 Wprowadzenie ułatwień w spłacie pożyczki w programie "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie" 



Zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej i udostępnienie premii remontowej na wzmacnianie 
bloków z wielkiej płyty także gminom. W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld 
zł 

 Utworzenie w BGK Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

      

maj 


Rozszerzenie wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej - Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 
tys. zł narzędziem walki z koronawirusem 

 Kredyt na innowacje technologiczne - wprowadzenie nowych ułatwień w związku z pandemią 


Wspólna konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego i Beaty Daszyńskiej-Muzyczka na temat 
pakietu pomocowego 

 Wzrost środków na pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój (POIR) 
 Do zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego dołączył Tomasz Robaczyński 

      

czerwiec 


Wsparcie polskiego eksportu na Białoruś: finansowanie przez BGK i Pekao S.A. wartego 49 mln EUR 
kontraktu eksportowego polskiej firmy na wykonanie projektu i budowę kompleksu handlowego w Mińsku 



Udzielenie, wraz z innymi instytucjami finansowymi, kredytu na budowę fabryki polipropylenu w Policach. 
To kluczowa inwestycja dla branży chemicznej w Polsce i jedna z największych inwestycji chemicznych w tej 
części Europy 


Siódmy nabór wniosków o premię technologiczną, pierwszy na nowych zasadach. Zmiany ułatwiają dostęp 
do wsparcia większej liczbie firm, które dotychczas nie spełniały np. warunku innowacyjności w skali kraju 



Nagroda Prometejska im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego - w kategorii ekonomia – dla Beaty Daszyńskiej-
Muzyczka. To wyróżnienie działań na polu dyplomatycznym, prowadzonych w celu integracji i rozwoju 
państw pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatyckim 


Otwarcie w Amsterdamie przedstawicielstwa BGK, którego zadaniem jest reprezentowanie banku w 
kontaktach z niderlandzkimi instytucjami i biznesem 
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lipiec 


Nowe możliwości w eksporcie do Rosji - BGK potwierdza polskim eksporterom akredytywy dokumentowe 
otwarte w rublu 


Rozpoczęcie modernizacji siedziby BGK w Alejach Jerozolimskich 7. Przeprowadzka pracowników do 
tymczasowej siedziby w nowym biurowcu VARSO 2 przy Chmielnej 73 



Pół miliarda zł ze środków unijnych przekazanych przez minister funduszy i polityki regionalnej na pożyczki 
płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój. To już drugie zwiększenie kwoty przeznaczonej na te 
pożyczki. Nowy nabór wniosków pożyczkowych od przedsiębiorców 


Gwarancje BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczyły już 5 mld zł z kredytów dla dużych i 
średnich przedsiębiorstw 


Rusza Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z 
dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, które współpracują z BGK 

      

sierpień 



Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych: rozszerzenie wsparcie dla rolników i przetwórców. Zmiany 
umożliwiają uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwia 
utrzymanie płynności finansowej 



Podpisanie aneksu do umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększając o 1,1 miliarda 
zł, czyli w sumie do 2,15 miliarda zł, fundusz pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy 
unijnych z Programu Inteligentny Rozwój 


BGK partnerem strategicznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni – Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka otwiera 
debatę „Trójmorze jako obszar gospodarczy. W kierunku budowy bliższych powiązań.” 


BGK z nowym raportem CSR, który opisuje strategicznie, gospodarczo i społecznie ważne przedsięwzięcia, 
 w które Bank zaangażował się w 2019r. 

      

wrzesień 

 Wprowadzenie oferty gwarancji faktoringowych. Program jest unikatowy na skalę Unii Europejskiej 
 BGK partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego  
 Otwarcie szpitala w Żywcu wybudowanego w formule PPP współfinansowanego przez BGK 


Uczestnictwo BGK w Forum Ekonomicznym w Karpaczu - Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka z prezentacją 

otwierającą do panelu: „Fundusz Inwestycyjny Trójmorza" 


Start pilotażu programu pożyczek dla miast średniej wielkości ze środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego na finansowanie programów inwestycyjnych  

      

październik 


Ulepszenie oferty gwarancji z programu COSME - to kolejna pomoc dla przedsiębiorców w walce ze 
skutkami pandemii 


Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego zabezpieczyły już ponad 20 mld zł kredytów mikro-, małym 
 i średnim przedsiębiorcom 


Potwierdzenie przez Agencję Fitch Ratings długoterminowego ratinug kredytowego (IDR) BGK na poziomie 
„A-” ze stabilną perspektywą 


Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie z udziałem przewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza; 
Deklaracja BGK o podniesieniu zaangażowania w Fundusz o 250 mln euro do łącznej kwoty 750 mln euro 

      

listopad 
 Uczestnictwo w Impact Finance 


BGK głównym partnerem HackYeah! 2020 - największego hackathonu w Europie. Prezes Beata Daszyńska-
Muzyczka otwiera wydarzenie 

      

grudzień 


7 grudnia rozpoczął swoją działalność szpital tymczasowy w Siedlcach. Powstał dzięki współpracy BGK oraz 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II z myślą o osobach chorych na COVID-19 

 BGK wspiera eksporterów już na 72 rynkach zagranicznych, na 6 kontynentach 
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1.4 RYS HISTORYCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

Utworzenie BGK 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Został powołany do życia 

w 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym jego działalność 

koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, zakładów przemysłu zbrojeniowego oraz 

zarządzaniu przechodzącymi pod kontrolę państwa zakładami przemysłowymi. Bank administrował też funduszami 

celowymi rządu oraz w sposób istotny wspierał finansowo modernizację i rozbudowę polskiej gospodarki w tym 

okresie m.in. Centralny Okręg Przemysłowy oraz port i miasto Gdynia. Po wojnie, w roku 1948, działalność operacyjna 

BGK została zawieszona. 

Wznowienie działalności w 1989 roku 

Bank reaktywowano w 1989 roku, jako instytucję specjalizującą się w obsłudze sektora finansów publicznych. 

Działalność BGK reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego z późniejszymi zmianami 

oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego. Obecnie BGK jest głównym partnerem Państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-

gospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych 

i mieszkaniowych szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego.  

Utworzenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM)  

Jednym z pierwszych funduszy realizujących programy rządowe i umiejscowionym w BGK był Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy, którego głównym celem działalności było kredytowanie społecznego budownictwa czynszowego oraz 

infrastruktury technicznej towarzyszącej temu budownictwu. Podstawą prawną działalności KFM była ustawa z dnia 

26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dnia 31 maja 2009r. Krajowy 

Fundusz Mieszkaniowy uległ likwidacji, a portfel kredytów udzielonych w ramach KFM jest obsługiwany przez BGK jako 

część jego aktywów. 

Powołanie Funduszu Dopłat (FD) 

Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2002r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie 

procentowej powołano w BGK Fundusz Dopłat, który rozpoczął działalność w 2003 roku od realizacji dopłat do 

oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. W następnych latach uruchamiano w ramach 

Funduszu kolejne programy wspierania budownictwa mieszkaniowego.  

Utworzenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) 

W celu finansowania budowy i przebudowy dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, a także wydatków 

związanych z płatnościami na rzecz operatorów autostrad płatnych, oraz wydatków związanych z budową 

i eksploatacją systemów poboru opłat za przejazd po drogach krajowych, powołano Krajowy Fundusz Drogowy. 

Fundusz ten utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 27 października 1994r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. KFD zaczął funkcjonować w strukturach BGK od 2004 

roku. 
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Objęcie obsługą programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji 

Banku Gospodarstwa Krajowego” 

Wspieranie dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania potrzeb rozwojowych, w tym 

inwestycyjnych, realizowane jest poprzez działalność poręczeniowo - gwarancyjną BGK. W ramach programu 

rządowego działalność ta jest prowadzona od 2009 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997r. 

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Bank prowadzi 

działalność w formie bezpośredniej działalności poręczeniowo-gwarancyjnej, poprzez wykonywanie zadań w zakresie 

rozwoju systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, a także w ramach powołanego w strukturze BGK 

Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG). 

Utworzenie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI BGK S.A. (obecnie PFR TFI S.A.) 

Bank realizując misję wspierania rozwoju gospodarczego Polski, prowadzi także aktywne działania w zakresie 

inwestycji kapitałowych. Działania te realizowane są poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte i utworzone przez nie 

podmioty. Fundusze inwestycyjne utworzone zostały przez powołane przez BGK w listopadzie 2013 roku Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych. TFI BGK S.A. we wrześniu 2017 roku zostało zbyte na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 

przy zachowaniu prawa do wskazywania 3 członków rady nadzorczej.  

PFR Nieruchomości S.A. pełni rolę zarządzającego aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN oraz 

Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, w których BGK pozostaje jedynym inwestorem. 

1.5 KLUCZOWE WIELKOŚCI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK ZA 2020 ROK 

Wynik netto grupy BGK za 2020 rok zamknął się kwotą 366,6 mln zł, niższą o 23,6 mln zł, tj. 6,1% r/r. Spadek wyniku 

związany był przede wszystkim ze spadkiem wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw 

o 153,5 mln zł, tj. 66,3% r/r związanych ze skutkami pandemii COVID-19.  

Wzrost kosztów administracyjnych był niższy od tempa wzrostu wyniku na działalności bankowej i wyniósł 3,9% wobec 

5,7% przyrostu strony dochodowej.  
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TABELA 1: Podstawowe parametry finansowe działalności Grupy BGK 

Wyszczególnienie 2020 2019 2018 
Zmiana 

2020/2019 

Dochodowość      
Wynik na działalności bankowej1 (mln zł) 1 456,1 1 377,4 1 190,9 5,7%   

Koszty administracyjne (mln zł) -624,1 -600,8 -470,3 3,9%   

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw 
(mln zł) 

-384,9 -231,4 -127,2 66,3%   

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych (mln zł) -25,0 -268,6 43,0 -   

Wynik brutto (mln zł) 447,0 459,2 601,6 -2,7%   

Wynik netto (mln zł) 366,6 390,2 514,1 -6,1%   

Skala działania           

Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł) 45 964,0 44 049,4 37 709,6 4,3%   

Inwestycje kapitałowe netto 5 879,8 5 216,0 5 461,7 12,7%   

Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 116 138,1 59 701,4 47 637,3 94,5%   

Kapitał ogółem (mln zł) 23 924,0 18 653,9 19 233,7 28,3%   

Suma bilansowa (mln zł) 160 325,5 100 521,2 84 772,3 59,5%   

Efektywność działania2           
Wskaźnik C/I3 z działalności podstawowej 42,9% 43,6% 39,5% -0,7 p.p 

Wskaźnik C/I4 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów 
operacyjnych 

37,1% 38,5% 40,7% -1,4 p.p 

ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem) 1,7% 2,1% 2,7% -0,4 p.p 

ROA (wynik netto / śr. aktywa) 0,2% 0,3% 0,5% -0,1 p.p 

Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)  0,6% 0,8% 0,9% -0,2 p.p 
1 Wynik z odsetek i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z 
rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych 

2 We wskaźnikach średnie stany bilansowe obliczono z końcowych stanów 13 miesięcy (np. grudzień 2019 - grudzień 2020)   
3 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej)  
4 C/I jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych i wyniku z modyfikacji  

 

Grupa BGK zamknęła rok 2020 sumą bilansową w wysokości 160 325,5 mln zł. Była ona wyższa o 59 804,3 mln zł, 

tj. 59,5% r/r. Na zmianę sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim: 

 zmiany aktywów i zobowiązań wynikające z zarządzania pozycją płynności BGK, 

 zwiększenie kredytów, obligacji komunalnych i komercyjnych o 1 914,6 mln zł. 

Wskaźnik ROE spadł o 0,4 p.p do poziomu 1,7%,. Wskaźnik ROA był o 0,1 p.p. niższy niż w 2019 roku i wyniósł 0,2%. 

Wskaźnik C/I z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spadł o 1,4 p.p. r/r do poziomu 

37,1%.  

Wskaźnik C/I z działalności podstawowej spadł z 43,6% w 2019 roku do 42,9% w roku 2020.  

Silna pozycja kapitałowa Grupy BGK na koniec 2020 roku zwiększa potencjał dla realizacji misji BGK w latach przyszłych 

i umożliwia wzrost akcji kredytowej i poprawę wyniku z tytułu odsetek oraz działalności inwestycyjnej wspierającej 

rozwój gospodarczy kraju. 

1.6 KLUCZOWE WIELKOŚCI FINANSOWE BGK ZA 2020 ROK 

W 2020 roku Bank wypracował 315,7 mln zł wyniku netto, tj. o 195,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na spadek wyniku 

główny wpływ miał wzrost rezerw kredytowych i odpisów o 117,8 mln zł tj. o 29,2% więcej niż na koniec 2019 roku 

spowodowany pogorszeniem parametrów ryzyka i sytuacji finansowej kredytobiorców związanych z pandemią COVID-

19. 

Podstawowe wskaźniki rentowności i efektywności działania w 2020 roku kształtowały się następująco: wskaźnik ROE 

spadł o 1,3 p.p do poziomu 1,4%, ROA spadł o 0,2 p.p. (do poziomu 0,2%), natomiast wskaźnik C/I z działalności 

podstawowej był na poziomie o 1,5 p.p. wyższym niż rok wcześniej i wyniósł 35,6%.  

Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 33,1%.  
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TABELA 2: Podstawowe parametry finansowe działalności BGK 

Wyszczególnienie 2020 2019 2018 
Zmiana 

2020/2019 

Dochodowość      
Wynik na działalności bankowej1 (mln zł) 1 464,5 1 396,9 1 173,7 4,8%   

Koszty administracyjne (mln zł) -522,1 -475,9 -402,1 9,7%   

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw  
(mln zł) 

-521,6 -403,8 -165,2 29,2%   

Wynik brutto (mln zł) 369,9 578,6 519,5 -36,1%   

Wynik netto (mln zł) 315,7 511,2 445,3 -38,3%   

Skala działania           

Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł) 45 935,0 44 024,0 37 700,5 4,3%   

Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 116 257,7 59 821,3 47 769,3 94,3%   

Inwestycje kapitałowe netto (mln zł) 7 714,3 6 942,5 7 107,1 11,1%   

Kapitał ogółem (mln zł) 23 874,0 18 675,2 19 127,3 27,8%   

Suma bilansowa (mln zł) 160 301,2 100 604,2 84 746,4 59,3%   

Efektywność działania2           

Wskaźnik C/I3 z działalności podstawowej 35,6% 34,1% 34,3% 1,5 p.p 

Wskaźnik C/I4 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów 
operacyjnych 

36,9% 32,6% 37,0% 4,3 p.p 

ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem) 1,4% 2,7% 2,3% -1,3 p.p 

ROA (wynik netto / śr. aktywa) 0,2% 0,4% 0,4% -0,2 p.p 

Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)  0,6% 0,8% 0,9% -0,2 p.p 

Współczynnik wypłacalności5  33,1% 28,7% 32,1% 4,4 p.p 
1 Wynik z odsetek i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z 
rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych 
2 We wskaźnikach średnie stany bilansowe obliczono z końcowych stanów 13 miesięcy (np. grudzień 2019 - grudzień 2020)  
3 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej)  
4 C/I jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych i wyniku z modyfikacji  
5 Kalkulacja z wyłączeniem funduszy przepływowych  

 

Rok 2020 Bank zamknął sumą bilansową w wysokości 160 301,2 mln zł, wyższą o 59 697,0 mln zł, tj. 59,3% r/r. 

Do wzrostu sumy bilansowej przyczyniły się przede wszystkim: 

 pozycje związane z zobowiązaniami wobec klientów – wzrost o 56 436,4 mln zł, tj. 94,3% r/r, 

 wzrost kapitałów ogółem o 5 198,8 mln zł, tj. 27,8% r/r, 

 wzrosty związane z rozwojem działalności kredytowej o 1 911,0 mln zł, tj. 4,3% r/r. 
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2. GOSPODARKA W 2020 ROKU 

2.1 W KRAJU 

Pierwsza recesja po transformacji 

W 2020 roku pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje epidemiczne uderzyły w polską gospodarkę. Nastąpił 

spadek PKB o 2,7% wobec wzrostu o 4,5% w 2019 roku. Głębokiemu ograniczeniu uległ popyt krajowy. Mocne spadki 

notowały zapasy oraz inwestycje, a nieco mniejsze konsumpcja. Rosło przy tym spożycie publiczne. Skalę spadku PKB 

ograniczała również wymiana międzynarodowa. Wynikało to z powrotu eksportu do poziomów przedpandemicznych 

w II połowie 2020 roku, połączonego ze spadkiem importu w związku z redukcją popytu krajowego. Dobre wyniki 

eksportu są pochodną kondycji sektora przemysłowego, który szybko otrząsnął się po zapaści w II kwartale. 

W pozostałych najważniejszych sektorach (budownictwie, handlu i usługach) ubytki wartości dodanej były 

poważniejsze. Najbardziej dotknięte koronakryzysem zostały branże związane z turystyką (hotelarstwo, gastronomia, 

rekreacja). 

TABELA 3: Dynamika zmian wskaźników makroekonomicznych w ujęciu realnym r/r 

Wyszczególnienie 
2020 

I-IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

Produkt Krajowy Brutto -2,7% 1,9% -8,4% -1,5% -2,8% 

Popyt Krajowy -3,9% 1,0% -9,9% -3,2% -3,4% 

Spożycie ogółem -1,6% 1,5% -7,5% 1,0% -1,4% 

Spożycie indywidualne -3,0% 1,2% -10,8% 0,4% -3,2% 

Akumulacja brutto -12,8% -1,6% -19,7% -20,2% -8,7% 

Nakłady brutto na środki trwałe -8,4% 0,9% -10,7% -9,0% -10,9% 

Eksport -0,5% 2,0% -14,5% 2,0% 8,0% 

Import -2,6% 0,4% -18,0% -1,0% 7,9% 

Wartość dodana brutto -2,8% 1,9% -8,1% -1,7% -3,1% 

Przemysł -0,2% 1,1% -11,8% 2,9% 4,8% 

Budownictwo -3,7% 4,9% -0,9% -9,2% -5,4% 

Handel i naprawa pojazdów samochodowych -4,0% 0,4% -11,6% -0,6% -4,6% 

Transport i gospodarka magazynowa -5,0% 1,7% -15,8% -5,7% -0,8% 
Źródło: dane GUS            

 

Stymulacja fiskalna chroni rynek pracy 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu restrykcji epidemicznych na gospodarkę wprowadzono rządowe 

programy wsparcia dla przedsiębiorstw tzw. Tarcze Antykryzysowe, skoncentrowane na utrzymaniu zatrudnienia. 

Dzięki transferom z Tarcz Antykryzysowych trwale zanotowano jedynie nieznaczny ubytek zatrudnienia. Na koniec 

2020 roku stopa bezrobocia kształtowała się na niskim poziomie 6,2%, choć wzrosła wobec końca 2019 roku, kiedy 

wynosiła 5,2%. Stymulacja fiskalna wpłynęła na wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych (sektora GG) do 

61,9% na koniec 2020 z 45,7% na koniec 2019 roku. 

Polityka pieniężna ramię w ramię z polityką fiskalną 

W reakcji na niespotykane do tej pory załamanie aktywności gospodarczej w pierwszej połowie 2020 roku, RPP 

dokonała silnego luzowania polityki monetarnej. Stopy procentowe obniżono do najniższego w historii poziomu, 

w tym stopę referencyjną do 0,1%, z 1,5% oraz stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5%. NBP rozpoczął skup 

aktywów w ramach Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku (SOOR). Ponadto uruchomiono program kredytów 

wekslowych, nakierowany na wsparcie krajowej akcji kredytowej. Rozluźnienie polityki monetarnej silnie oddziaływało 

na krajowe rynki długu i zrównoważyło jego wysoką podaż wynikającą z podjętych działań antykryzysowych. W trakcie 

roku cała krzywa rentowności SPW notowała rekordowo niskie poziomy, co ułatwiało finansowanie Tarcz 

Antykryzysowych. 
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Niemniej efektem ubocznym luzowania monetarnego było obniżenie wyniku odsetkowego, a co za tym idzie 

rentowności krajowego sektora bankowego. Wskaźnik ROE dla całego sektora zmniejszył się z 6,6% w 2019 roku do 

3,4% w 2020 roku. Zysk netto wyniósł 7,5 mld zł, a więc był niższy o 6 mld zł w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Warto podkreślić, że nieznacznym wzrostem, w relacji do skali załamania dynamiki PKB, odznaczyły się odpisy z tytułu 

niespłaconych kredytów, wynoszące w 2020 roku 12,7 mld zł wobec 9,6 mld zł w 2019 roku. Niewielka skala przyrostu 

niespłaconych kredytów jest w znacznym stopniu zasługą Tarcz Antykryzysowych.  

2.2 ZA GRANICĄ 

Globalna recesja 

W 2020 roku załamanie koniunktury dotknęło wszystkie najważniejsze gospodarki świata, co przełożyło się na spadek 

globalnego PKB. Silniej skutki koronakryzysu odczuwały kraje o wysokim udziale sektorów usługowych, zwłaszcza 

turystyki międzynarodowej. Natomiast covidowe załamanie koniunktury lepiej przechodziły gospodarki o wysokim 

udziale przemysłu. Sektor ten, choć w I połowie 2020 roku doświadczał załamania spotęgowanego przez zaburzenia 

w łańcuchach dostaw, w II połowie roku szybko odrabiał straty. Powyższe tendencje są widoczne w strefie euro, gdzie 

ponownie nasiliły się różnice w stanie koniunktury Niemiec i krajów południa Eurolandu. Wzrost eksportu produktów 

przemysłowych pomagał poprawić wyniki chińskiej gospodarki i zachować dynamikę PKB na dodatnim poziomie. 

Z kolei w USA, przy elastycznym rynku pracy, koronakryzys przełożył się na silne wahania zatrudnienia. Ich wpływ na 

poziom konsumpcji został jednak ograniczony bardzo wysokimi programami transferów socjalnych.  

Rekordy na rynkach długu 

Powszechne luzowanie polityk fiskalnych pociągało za sobą skokowe wzrosty deficytów budżetowych i zadłużenia we 

wszystkich najważniejszych gospodarkach. Jednocześnie najważniejsze banki centralne, w tym Rezerwa Federalna oraz 

EBC, silnie luzowały politykę monetarną. Poza redukcją stóp procentowych do zerowych poziomów, nacisk położono 

przede wszystkim na zwiększenie skali skupu aktywów, przy rozszerzeniu spectrum kupowanych przez banki centralne 

instrumentów. Działania te miały silne przełożenie na sytuację na globalnych rynkach długu, gdzie rentowności 

najważniejszych benchmarków notowały często ujemne minima. W trakcie roku coraz silniej ujawniały się też efekty 

uboczne globalnego luzowania monetarnego, związane głównie z coraz bardziej widoczną nierównowagą na rynkach 

finansowych. Wymienić w tym względzie można rekordowe poziomy kluczowych indeksów giełdowych (mało 

korespondujące z wynikami globalnej gospodarki), czy dynamiczne wzrosty wyceny egzotycznych aktywów 

(np.  kryptowalut).  
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3.  ZMIANY OTOCZENIA LEGISLACYJNEGO 

Funkcjonowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie państwa w realizacji rozwoju 

społeczno-gospodarczego, w większym stopniu od pozostałych podmiotów sektora bankowego jest regulowane przez 

przepisy prawa krajowego i europejskiego – Prawo Bankowe, Rekomendacji KNF, wymogi regulacji CRR oraz inne 

regulacje obowiązujące banki. W 2020 roku ze względu na pandemię pojawiło się wiele aktów prawnych regulujących 

działania związane z walką z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami społecznymi i gospodarczymi. 

Najistotniejsze zmiany wpływające na funkcjonowanie BGK dotyczyły poniższych aktów prawnych i regulacyjnych: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 01.01.2021r.  

 Ustawa z dnia 27 listopada 2020r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy 

- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 01.01.2021r. (zostały 

uwzględnione poz.1 i 2 dla 2020 roku), ze względu na otwarty projekt mający na celu dostosowanie działalności 

BGK do nowych przepisów).  

 Plan działania na rzecz zrównoważonego finansowania, który został opublikowany w dniu 6 grudnia 2019r. przez 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) tzw. Europejski Zielony Ład. 

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła 

w życie 12.04.2020r. 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła 

w życie 08.03.2020r. 

 Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 31.03.2020r. 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych 

w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 18.04.2020r. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie 18.04.2020r. 

 Ustawa z dnia 6 maja 2020r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła 

w życie 01.07.2020r. 

 Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie 16.05.2020r. 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24.06.2020r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 

finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy 

udziale tego finansowania, które weszło w życie 15.08.2020r. 

 Ustawa z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-

gospodarczym skutkom COVID-19, która weszła w życie 09.10.2020r. 

 Ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

niektórych innych ustaw, która weszła w życie 01.01.2021r. 

 Ustawa z dnia 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych 

ustaw, która weszła w życie 31.12.2020r. 
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 Ustawa z dnia 27 listopada 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 05.12.2020r.  

 Ustawa z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16.12.2020r. 

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. oraz niektórych innych ustaw, która 

weszła w życie 23.12.2020r. 

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która weszła 

w życie 19.01.2021r. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 31.12.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

nadania statutu BGK, które weszło w życie 03.02.2021r. 

Poza wyżej wymienionymi w 2020 roku zostało uchwalonych wiele innych powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w różnym stopniu odnoszących się do działalności BGK. 
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4. DZIAŁANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

4.1 PODZIAŁ DZIAŁAŃ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  

Działalność Grupy BGK realizowana jest przez Bank oraz grupę powiązanych z nim organizacyjnie instytucji. Przede 

wszystkim są to instytucje finansowe lub pomocnicze powiązane kapitałowo oraz poprzez fakt sprawowania w nich 

nadzoru lub podmioty zależne lub stowarzyszone, które służą realizacji misji BGK. Uzupełniają one działanie Banku 

poprzez prowadzenie prorozwojowej działalności inwestycyjnej opartej o finansowanie kapitałowe i najlepsze praktyki 

w zakresie zarządzania aktywami. 

Na działalność Grupy BGK składają się: 

 działalność bankowa, w której dużą rolę odgrywa działalność kredytowa i poręczeniowa, a także obsługa 

rachunków i depozytów,  

 działalność zlecona związana z obsługą państwa i obsługą programów rządowych, a także programów Unii 

Europejskiej,  

 działalność inwestycyjna, realizowana poprzez podmioty Grupy Kapitałowej. 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju, jest głównym partnerem państwa w obsłudze 

rządowych programów społeczno-gospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji 

infrastrukturalnych i mieszkaniowych szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego. Obok działalności 

bankowej BGK aktywnie współpracuje z  ministerstwami właściwymi w poszczególnych obszarach rozwoju kraju, oraz 

polskimi instytucjami rozwoju. Bank realizuje zadania rządowe na podstawie ustaw i umów z  ministerstwami, w tym 

poprzez fundusze przepływowe, utworzone, powierzone lub przekazane Bankowi, dla których z mocy prawa BGK 

prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe i sporządza odrębne elementy sprawozdania finansowego. 

Fundusze zarządzają i administrują przepływami środków finansowych, które nie są ujmowane w bilansie i rachunku 

zysków i strat Banku. Zadania w formule funduszy przepływowych prowadzone są przez: 

 Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) 

 Fundusz Kolejowy (FK) 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) 

 Fundusz Dopłat (FD) 

 Fundusz Kredytów Studenckich (FKS) 

 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) 

 Krajowy Fundusz Gwarancyjny (KFG) 

 Fundusz Polskiej Nauki (FPN) 

 Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)  

oraz fundusze utworzone na podstawie ustaw wprowadzonych w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-

19: 

 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 

 Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) 

 Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO) 

 Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ). 

Ponadto poprzez fundusze inwestycyjne i współpracę z funduszami poręczeniowymi oraz KUKE S.A., wspierana jest 

działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń oraz wspomaganie eksportu polskich 

przedsiębiorstw.   
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4.2 DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BGK  

Wartość zaangażowania o charakterze kredytowym brutto Banku w roku 2020 osiągnęła poziom 45 935,0 mln zł. 

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 1 811,0 mln zł i dotyczył głównie obszaru finansowania instytucji 

samorządowych i spółek komunalnych, podmiotów leczniczych, finansowania strukturyzowanego oraz eksportu 

i ekspansji. Bank angażuje się w finansowanie uzupełniające lukę w sektorze bankowym poprzez udział 

w kredytowaniu konsorcjalnym. 

Portfel zaangażowania o charakterze kredytowym w układzie linii biznesowych przedstawiono w tabeli poniżej.  

TABELA 4: Kredyty i obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (w mln zł) 

Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Kredyty i obligacje (komunalne i komercyjne) brutto1 45 935,0 44 024,0 1 911,0 4,3% 

Finansowanie strukturyzowane 14 363,6 14 225,6 138,0 1,0% 

Finansowanie eksportu i ekspansja zagraniczna 2 882,1 2 695,8 186,3 6,9% 

Firmy i podmioty finansowe 8 862,6 8 983,3 -120,7 -1,3% 

Instytucje samorządowe i spółki komunalne 13 063,9 11 612,9 1 451,0 12,5% 

Jednostki budżetu centralnego 127,3 47,0 80,3 170,9% 

Podmioty lecznicze 1 588,1 1 249,2 338,9 27,1% 

Finansowanie budownictwa społecznego 5 011,5 5 172,8 -161,3 -3,1% 

Pozostałe 35,9 37,4 -1,5 -4,0% 
1 pozycja zawiera kredyty i obligacje komunalne, komercyjne     

 

Bank osiągnął największy wzrost w obszarze finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych 

w wysokości 1 451,0 mln zł, tj. 12,5% w stosunku do roku poprzedniego.  

W obszarze finansowania strukturyzowanego BGK odnotował 1,0% wzrostu wartości portfela. Do tej linii BGK 

klasyfikował przede wszystkim finansowania związane z realizacją projektów inwestycyjnych oraz projektów 

infrastrukturalnych. 

W zakresie finansowania budownictwa społecznego, mimo rozwoju programu społecznego budownictwa 

czynszowego (SBC), nastąpił spadek ze względu na spłaty w portfelu dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 

skutkujące dynamicznym spadkiem salda zadłużenia. 

Statystyka portfela kredytowego 

W tabeli poniżej przedstawiono portfel kredytów i obligacji komercyjnych i komunalnych BGK w podziale sektorowym. 

Dodatkowo przedstawiono też dynamikę aktywności o charakterze kredytowym w podziale na sektory.  

TABELA 5: Wielkość i struktura portfela kredytów i obligacji (komunalnych i komercyjnych) brutto (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Kredyty i obligacje (komunalne i komercyjne) 
brutto1 45 935,0 100,0% 44 024,0 100,0% 1 911,0 4,3% 

  podmioty sektora finansowego 1 545,9 3,4% 1 553,9 3,5% -8,0 -0,5% 

  podmioty sektora niefinansowego 31 234,7 68,0% 30 969,2 70,3% 265,5 0,9% 

    osoby fizyczne 35,1 0,1% 36,6 0,1% -1,5 -4,1% 

    przedsiębiorstwa 31 199,5 67,9% 30 932,6 70,3% 266,9 0,9% 

  podmioty sektora budżetowego 13 154,4 28,6% 11 501,0 26,1% 1 653,4 14,4% 

    jednostki budżetu centralnego 732,4 1,6% 468,8 1,1% 263,6 56,2% 

    jednostki samorządu terytorialnego 12 422,0 27,0% 11 032,2 25,1% 1 389,8 12,6% 
1 pozycja zawiera kredyty i obligacje komunalne, komercyjne oraz uwzględnia wycenę portfela KFM 

 

W 2020 roku największy wzrost odnotowano w sektorze budżetowym. 
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TABELA 6: Udziały BGK w rynku kredytów  

Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 
Zmiana r/r 

 w p.p. 

Kredyty 2,9% 2,7% 0,2 

     podmiotów sektora finansowego 2,9% 2,9% 0,0 

     podmiotów sektora niefinansowego 2,1% 2,0% 0,1 

     podmiotów sektora budżetowego 25,3% 22,7% 2,6 
 źródło: dane NBP 

 

Udział BGK w rynku na koniec 2020 roku był wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,9%. Wzrost udziału związany był 

przede wszystkim z realizacją misji i strategii Banku, poprzez działania antycykliczne szczególnie w czasach niepewności 

pandemii COVID-19.  

Według stanu na koniec 2020 roku poziom ekspozycji przeterminowanych powyżej 90 dni wzrósł o 87,9 mln zł tj. 

o 34,1% do poziomu 345,7 mln zł i stanowił niecały 1,0% portfela zaangażowań o charakterze kredytowym.  

Suma wierzytelności będąca w windykacji lub restrukturyzacji wyniosła na koniec 2020 roku 1 684 mln zł (1 402 

transakcje), natomiast łączna kwota odzysków uzyskana w 2020 roku wyniosła 101,6 mln zł. 

Bank nie prowadził spraw spornych o jednostkowej wartości wynoszącej co najmniej 10% wartości funduszy własnych 

Banku. Suma spraw spornych również nie przekraczała tego wskaźnika. 

TABELA 7: Poziom i struktura należności, wobec których prowadzone były działania realizowane w trybie 
egzekucyjnym (w mln zł)  

Rodzaj należności 

31.12.2020 31.12.2019 

liczba 
wartość 

zadłużenia 
wartość 

zabezpieczeń 
liczba 

wartość 
zadłużenia 

wartość 
zabezpieczeń 

kredyty budowlane 8 111,7 62,3 8 109,0 62,3 

kredyty inwestycyjne 14 80,5 84,6 15 79,2 84,6 

kredyty obrotowe 11 22,4 15,0 12 35,4 30,7 

poręczenia i gwarancje 327 79,4 27,8 305 73,6 26,6 

pozostałe 67 104,7 15,3 50 101,4 31,6 

Razem 427 398,7 205,0 390 398,6 235,8 

 

Rozwój i struktura działalności kredytowej w ramach realizowania misji BGK 

Bank realizuje swoją Strategię w ramach priorytetów: wzrostu gospodarczego opartego o wiedzę oraz 

zrównoważonego rozwoju społeczno-terytorialnego. Bank koncentruje się na wspieraniu działań w zakresie: 

 reindustrializacji oraz zwiększania inwestycji infrastrukturalnych, 

 ekspansji zagranicznej i eksportu polskich przedsiębiorstw, 

 finansowania projektów samorządowych, 

 wyrównywania szans i obszaru mieszkalnictwa. 

Wsparcie reindustrializacji i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

W ramach działalności kredytowej Bank przede wszystkim realizuje finansowanie projektów inwestycyjnych 

i projektów infrastrukturalnych. Działania Banku koncentrują się na wsparciu strategicznych sektorów polskiej 

gospodarki. Realizowane są one głównie poprzez transakcje strukturyzowane umożliwiające duże inwestycje 

w sektorach produkcyjnym, paliwowym i gazowym, finansowaniem nowych technologii. Inwestycje te realizowane są 

przede wszystkim poprzez udział BGK w konsorcjach i zwiększanie mechanizmu dźwigni w finansowaniu inwestycji 

strategicznych dla państwa. Pozwala to, obok środków własnych BGK, wykorzystać udział środków sektora 

finansowego. Udział finansowania strukturyzowanego w portfelu zaangażowań wyniósł na koniec 2020 roku 32,1%, 

co przełożyło się na 14 363,6 mln zł bilansowego zaangażowania. 
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Równie istotne jest finansowanie o charakterze obrotowym lub kredyty inwestycyjne o średniej wartości 

niewymagające finansowania strukturyzowanego. Udzielanie tego rodzaju kredytów realizowane jest poprzez sieć 

regionalną BGK.  

W zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych Bank prowadzi także działania w obszarze programowym 

w ramach Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego oraz poprzez fundusze inwestycyjne. 

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej 

Jednym z celów rządowej strategii jest umiędzynarodowienie polskiej gospodarki. Szczególny nacisk został położony 

na rozwój współpracy z krajami pozaunijnymi (w tym z krajami o podwyższonym ryzyku), a także na rozwijanie bardziej 

zaawansowanych form współpracy z zagranicą. 

BGK pełni kluczową rolę w zakresie dostarczania polskim firmom rozwiązań umożliwiających skuteczną rywalizację na 

rynkach międzynarodowych. Bank z roku na rok zwiększa zaangażowanie w instrumenty finansowania eksportu 

i ekspansji zagranicznej udzielane zarówno w ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i działalności 

własnej. W 2020 roku BGK intensyfikował swoje działania w zakresie wspierania nie tylko eksportu, ale również 

ekspansji zagranicznej, polegającej na finansowaniu inwestycji polskich spółek na zagranicznych rynkach. Wyrazem 

tego była m.in. liczba 72 państw, w których BGK wsparł transakcje/projekty polskich przedsiębiorstw (według stanu 

na koniec 2020 roku). 

 Program „Finansowe Wspieranie Eksportu” 

BGK wspiera rozwój polskiego eksportu, udzielając kredytów eksportowych w ramach przyjętego przez Radę 

Ministrów w 2009 roku Rządowego Programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”. BGK udziela zagranicznym 

nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów na finansowanie zakupu towarów oraz usług polskiego 

pochodzenia. Środki z takich kredytów wypłacane są bezpośrednio na rachunki polskich eksporterów. W efekcie 

wyeliminowane zostaje ryzyko braku zapłaty, gdyż polski przedsiębiorca otrzymuje przelew bezpośrednio z BGK. 

Oferta w ramach Programu jest szczególnie atrakcyjna na rynkach o podwyższonym profilu ryzyka (np. Białoruś, 

Ukraina), gdzie oferta banków komercyjnych jest ograniczona, a koszt finansowania ze strony banków lokalnych 

wysoki.  

Od początku Programu, do końca 2020 roku, BGK udzielił w ramach „Finansowania wspierania eksportu” kredytów 

o łącznej wartości około 4,7 mld zł. Kwota wypłat z kredytów wyniosła około 3,9 mld zł, a kwota wspartych kontraktów 

eksportowych osiągnęła poziom około 5,6 mld zł. 

 Działalność własna BGK w obszarze wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej 

Od 2015 roku w związku ze znacznym wzrostem zainteresowania finansowaniem ze strony polskich spółek działających 

na rynkach zagranicznych, poszerzono ofertę BGK o kredyty dedykowane inwestycjom zagranicznym polskich 

przedsiębiorstw. Taki instrument finansowy pełni rolę komplementarną do oferty kredytów eksportowych oraz oferty 

pozostałych instytucji finansowych. Przełożyło się to na znaczny wzrost wartości kredytów udzielanych w kolejnych 

latach i jednocześnie pozwoliło BGK na wejście na rynki krajów wysokorozwiniętych poprzez różnorodne formy 

finansowania. Poszerzenie oferty wpłynęło także na dywersyfikację geograficzną portfela BGK i umożliwiło polskim 

przedsiębiorcom pozyskanie atrakcyjnego wsparcia przy realizacji eksportu oraz także przy planowaniu ekspansji na 

zagraniczne rynki.  
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Łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2020 roku (w ramach 

programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu oraz w ramach działalności własnej) wyniosła 2,9 mld zł. BGK 

zrealizował 191 transakcji dotyczących projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. finansowanie: 

sprzedaży naczep do Wybrzeża Kości Słoniowej, sprzedaży maszyn górniczych do Rosji, sprzedaży usług budowlanych 

na Białoruś, czy też finansowanie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Francji 

i Chile. 

Zasięg geograficzny wspartych przez BGK transakcji/projektów polskich przedsiębiorstwa od 2014 roku 

zaprezentowano na rysunku poniżej. 

 

Finansowanie projektów samorządowych i podmiotów leczniczych 

Wolumen zaangażowań kredytowych jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych na koniec roku 2020 

wyniósł 13 063,9 mln zł i był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 1 451,0 mln zł.  

Bank finansuje również podmioty sektora leczniczego. Wartość zaangażowań kredytowych na koniec 2020 roku 

wyniosła 1 588,1 mln zł i była wyższa o 338,9 mln zł niż w roku poprzednim. 

BGK realizuje także finansowanie projektów samorządowych poprzez instrumenty kapitałowe z wykorzystaniem 

podmiotów Grupy Kapitałowej. Dotyczy to Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju oraz Funduszu Inwestycji 

Samorządowych. 

Wyrównywanie szans i obszar mieszkalnictwa 

W obszarze wyrównywania szans mieści się całe spektrum instrumentów BGK związanych z rozwojem mieszkalnictwa 

i zapewnieniem dostępności mieszkań dla młodych rodzin, dla osób o relatywnie niższych dochodach, a także 

w zakresie kreowania mobilności społeczeństwa i równoważenia rynku pracy poprzez budowanie instytucjonalnego 

sektora mieszkań na wynajem. 
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W zakresie działalności kredytowej Bank realizował programy rządowe społecznego budownictwa czynszowego, 

a saldo ekspozycji kredytowych na koniec roku 2020 wyniosło 4 694,0 mln zł. Na kwotę tę składają się wolumen 

ekspozycji starego portfela dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz wypłacone kredyty nowego 

programu społecznego budownictwa czynszowego. Szczegółowy opis realizacji programów rządowych znajduje się w 

podrozdziale 4.14 niniejszego sprawozdania. Dzięki tym programom sfinansowano wybudowanie ponad 105 tysięcy 

mieszkań. 

BGK realizuje także wsparcie dla mieszkalnictwa zarówno poprzez programy rządowe administrowane w ramach 

Funduszu Dopłat (w tym także związane z budownictwem gminnym) oraz działalność inwestycyjną funduszy 

zarządzanych przez PFR TFI S.A., dla których rolę podmiotu zarządzającego pełni PFR Nieruchomości S.A. 

4.3 POLITYKA KREDYTOWA BGK 

Polityka kredytowa służy stworzeniu ram do realizacji misji BGK polegającej na finansowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski oraz wspieraniu sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań, a w szczególności: 

 umocnieniu BGK w roli banku rozwoju i znacznym wzroście obecnego zaangażowania w finansowanie 

przedsięwzięć w ramach wspierania gospodarczych programów rządu, między innymi poprzez realizację Modelu 

Biznesowego organizacji BGK opartego o 8 niżej wymienionych Programów: 

 Rozwój Przemysłu, 

 Infrastruktura, Transport i Logistyka, 

 Rozwój Przedsiębiorczości (MŚP),  

 Bezpieczeństwo Strategiczne, 

 Ochrona Zdrowia, 

 Finanse Publiczne, 

 Spójność Społeczna i Terytorialna, 

 Mieszkalnictwo. 

 utrzymaniu wysokiej jakości aktywów (zwłaszcza jakości portfela kredytowego) w ramach określonego poziomu 
ryzyka. 

BGK realizował szeroki kontekst określony w Strategii i zdefiniowany w misji Banku, priorytetyzując decyzje kredytowe 

w oparciu o kryteria oceny pod kątem wpływu na 5 obszarów: 

 jakość życia społeczeństwa i dostępność usług dla ludności, 

 rozwój gospodarki, 

 stan środowiska, 

 poprawę rynku pracy, 

 stan finansów publicznych. 

Decyzje kredytowe są podejmowane w oparciu o regulacje prawne (prawo bankowe) i wewnętrzne, a także 

o racjonalność ekonomiczną projektów i bezpieczeństwo z punktu widzenia ryzyka kredytowego, jak również 

w oparciu o wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy kraju. 

W związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, zostały wprowadzone w BGK 

wytyczne w zakresie: oceny ryzyka ekspozycji (MSSF9), postępowania w procesie kredytowym oraz monitoringu 

ekspozycji kredytowych w sytuacji kryzysowej. 

Wytyczne dotyczyły następujących obszarów: 

 podejmowania decyzji kredytowych dotyczących niespełnionych warunków, 

 monitorowania ekspozycji kredytowych i pozostałych procesów, 

 dostarczania raportów z wizytacji oraz raportów Niezależnych Doradców Technicznych/ Inżynierów Projektu, 

 oceny ryzyka ekspozycji (MSSF9) w sytuacji kryzysowej, 
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 wytycznych KNF dotyczących oceny zdolności kredytowej w zakresie kredytów obrotowych obecnych klientów 

BGK (tj. takich, którzy aktualnie posiadają w Banku jakiekolwiek zaangażowanie z tytułu produktów 

kredytowych). 

Wytyczne były odpowiedzią zarówno na działania przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego, która 

opracowała pakiet działań dodatkowo wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania 

gospodarki, który został nazwany Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, w skrócie 

„PIN”. Działania te koncentrują się na utrzymaniu równowagi między zapewnieniem właściwych wskaźników 

stabilności sektora bankowego, a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej, jak również mają na celu 

umożliwienie bankom udzielania finansowania ratunkowego w sytuacjach czasowego zagrożenia utraty płynności. 

W związku z drugą falą pandemii wytyczne zostały przedłużone z wprowadzeniem poniższych modyfikacji. 

Wytyczne obowiązują w zakresie: 

 stanowiska KNF dotyczącego oceny zdolności kredytowej w zakresie kredytów obrotowych obecnych klientów 

BGK, 

 postępowania w procesie kredytowym – wymaganie od klienta przedstawienia „Planu Płynności Finansowej”, 

 oceny ryzyka ekspozycji (MSSF9). 

Wytyczne przestają obowiązywać w następujących obszarach: 

 podejmowania decyzji kredytowych dotyczących niespełnionych warunków, 

 monitorowania ekspozycji kredytowych i pozostałych procesów, 

 dostarczania raportów z wizytacji oraz raportów Niezależnych Doradców Technicznych / Inżynierów Projektu. 

4.4 DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA BGK 

W 2020 roku w zakresie depozytów klientów BGK odnotował wzrost salda z 59 821,3 mln zł do 116 257,7 mln zł, 

tj. o 94,3% r/r. Pod względem wartości salda, największy wzrost wystąpił w segmencie podmiotów niefinansowych 

w przedsiębiorstwach i wyniósł 24 150,4 mln zł (wzrost o 106,3% r/r). W 2020 roku nastąpił wzrost wartości 

depozytów jednostek budżetu centralnego o 22 848,0 mln zł, tj. o 83,6% r/r.  

TABELA 8: Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej (w mln zł)  

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Depozyty klientów 116 257,7 100,0% 59 821,3 100,0% 56 436,4 94,3% 

  podmioty sektora finansowego 14 573,2 12,5% 5 847,8 9,8% 8 725,5 149,2% 

  podmioty sektora niefinansowego 46 913,5 40,4% 22 754,5 38,0% 24 158,9 106,2% 

    osoby fizyczne 52,8 0,0% 44,2 0,1% 8,6 19,4% 

    przedsiębiorstwa 46 860,7 40,3% 22 710,3 38,0% 24 150,4 106,3% 

  podmioty sektora budżetowego 54 771,0 47,1% 31 219,0 52,2% 23 552,0 75,4% 

    jednostki budżetu centralnego 50 194,0 43,2% 27 346,0 45,7% 22 848,0 83,6% 

    jednostki samorządu terytorialnego 4 577,0 3,9% 3 873,0 6,5% 704,0 18,2% 

 

W roku 2020 poziom depozytów sektora budżetowego na koniec grudnia wynosił 54 771,0 mln zł i był wyższy 

o 75,4% r/r. Główny udział w tej grupie stanowią środki Ministerstwa Finansów, które podlegają istotnym fluktuacjom 

zwłaszcza na koniec roku. 

BGK dywersyfikuje źródła środków pozyskiwanych z rynku, aby zapewnić stabilne finansowanie aktywów. 

Depozyty klientów stanowią istotne źródło finansowania, przy rosnącym poziomie aktywności kredytowej 

i inwestycyjnej BGK oraz zapewniają bezpieczny poziom płynności. 

Strukturę terytorialną wolumenów depozytowych na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia mapa poniżej. 
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4.5 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 

W odpowiedzi na potrzeby klientów w 2020 roku BGK kontynuował rozwój funkcjonalny systemu bgk24. W ramach 

projektu „Rozwój bgk24” wdrożono ponad 20 rozszerzeń funkcjonalnych. Ponadto zgodnie z wymaganiami dyrektywy 

PSD2 oraz Ustawy o usługach płatniczych dla klientów, Bank wdrożył mechanizm tzw. silnego uwierzytelnienia 

w procesie logowania do systemu bgk24. 

W ramach optymalizacji i przeglądu dokumentacji klientowskiej zmniejszono liczbę formularzy do systemu bgk24. 

Spopularyzowano i rozszerzono liczbę oświadczeń woli dotyczących czynności bankowych, które klienci składali przez 

system bankowości elektronicznej, co w okresie pandemii COVID-19 znacznie usprawniło procesy zdalnej obsługi 

klienta. 

Liczba klientów, użytkowników i transakcji w systemie online bgk24 

Liczba klientów bgk24 w stosunku do 2019 roku wzrosła o 8,2%. Na koniec 2020 roku było 4 281 aktywnych klientów, 

którzy w całym ubiegłym roku zrealizowali ponad 13,9 mln dyspozycji finansowych, co stanowi wzrost w stosunku do 

2019 roku o ponad 18%. 
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W zakresie usług dostępu elektronicznego BGK przygotował i ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa, wdrożenie, serwis i integracja Systemu 

Host2Host dla klientów Banku Gospodarstwa Krajowego. 

4.6 DZIAŁALNOŚĆ BGK NA RYNKU PIENIĘŻNYM I RYNKU DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Działalność Banku na rynku pieniężnym skierowana była głównie na realizację dwóch celów: 

 zarządzanie bieżącą pozycją płynnościową (lokowanie nadwyżek płynnościowych),  

 utrzymywanie „bufora” bezpieczeństwa płynnościowego w dłuższym okresie poprzez utrzymywanie 

krótkoterminowych i/lub łatwo zbywalnych aktywów. 

BGK odgrywał aktywną rolę na krajowym rynku pieniężnym, analogicznie jak w latach poprzednich, pełniąc funkcję 

Dealera Rynku Pieniężnego. W 2020 roku BGK ponownie zajął pierwsze miejsce w prowadzonym przez Narodowy Bank 

Polski rankingu aktywności dealerskiej na rynku pieniężnym i walutowym, służącym do wyłonienia najbardziej 

aktywnych na rynku banków, którym NBP proponuje funkcję Dealera Rynku Pieniężnego.  

Bieżące potrzeby płynnościowe BGK regulowane były na rynku międzybankowym przy wykorzystaniu podstawowych 

instrumentów płynnościowych - głównie lokat, depozytów i transakcji FX Swap oraz transakcji zakupu papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem sprzedaży i transakcji sprzedaży papierów wartościowych z otrzymanym 

przyrzeczeniem odkupu. Wielkość zaangażowania BGK w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w 2020 

roku była efektem kształtowania się bieżącej sytuacji na rynku międzybankowym (w tym rekordowo niskiego poziomu 

stóp procentowych w Polsce) oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej. 

Wybuch epidemii COVID-19 zasadniczo nie wpłynął na działalność BGK na rynku pieniężnym i dłużnych papierów 

wartościowych. Działania realizowane w 2020 roku w ww. zakresie koncentrowały się między innymi na zapewnieniu 

klientom oraz funduszom zarządzanym przez BGK nieograniczonego dostępu do instrumentów rynkowych 

o charakterze płynnościowym oraz inwestycyjnym jak również optymalizacji portfela papierów wartościowych 

w ramach dostosowywania do sytuacji rynkowej. 

W związku z bieżącą alokacją środków płynnych BGK, portfel skarbowych dłużnych papierów wartościowych 

ukształtował się na koniec 2020 roku na poziomie 10,6 mld zł. 
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TABELA 9: Wielkość i struktura portfela dłużnych papierów wartościowych (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Dłużne papiery wartościowe 75 401,1 100,0% 26 748,1 100,0% 48 653,1 181,9% 

  bony pieniężne NBP 53 481,8 70,9% 3 598,1 13,5% 49 883,7 1386,4% 

  obligacje skarbowe 10 554,9 14,0% 10 725,1 40,1% -170,2 -1,6% 

  obligacje komunalne1 3 750,3 5,0% 3 116,8 11,7% 633,6 20,3% 

  obligacje korporacyjne1 6 080,7 8,1% 7 627,2 28,5% -1 546,5 -20,3% 

  pozostałe papiery 1 533,4 2,0% 1 680,9 6,3% -147,4 -8,8% 
1 zarządczo ujmowane w kredytach i obligacjach (komercyjnych i komunalnych)   

 

W pozycji „pozostałe papiery” znajdują się głównie dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki. Na koniec 

2020 roku ekspozycja w tych papierach wyniosła 1,5 mld zł. 

W ramach działalności na rynku pieniężnym oraz rynku dłużnych papierów wartościowych BGK współpracował 

z Ministerstwem Finansów, m.in. lokując nadwyżki płynności budżetu państwa. 

4.7 PORTFEL AKCJI I UDZIAŁÓW 

Łączne zaangażowanie BGK z tytułu posiadanych akcji i udziałów według wartości bilansowej na 31 grudnia 2020r. 

wyniosło 954,3 mln zł i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 roku o 114,9 mln zł, tj. o 10,7%. 

Na koniec 2020 roku Bank pozostawał akcjonariuszem i udziałowcem 29 spółek kapitałowych (w tym 6 spółek 

publicznych, z czego 5 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Tabela poniżej przedstawia 

zestawienie głównych pozycji w zakresie portfela akcji i udziałów. 

TABELA 10: Struktura portfela akcji i udziałów (w mln zł) 

Wyszczególnienie 

31.12.2020 31.12.2019 
Zmiana r/r 

wartości bilansowej 
31.12.2020 

Wartość 
wniesienia 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
wniesienia 

Wartość 
bilansowa 

nominalna % 
Procentowy 
udział BGK 
w spółce 

Akcje spółek publicznych 860,5 767,9 881,9 925,3 -157,4 -17,0% - 

PKO BP S.A. 800,0 703,3 800,0 843,8 -140,6 -16,7% 2,0% 

PZU S.A. 13,8 49,9 13,8 61,8 -11,8 -19,2% 0,2% 

POLNORD S.A. - - 23,2 6,2 -6,2 -100,0% 0,0% 

BIOTON S.A. 9,7 4,0 9,7 3,5 0,5 13,9% 1,1% 

Polimex Mostostal S.A.  23,4 3,4 23,4 2,0 1,4 72,6% 0,4% 

Elektrociepłownia Będzin S.A. 10,3 3,2 10,3 4,4 -1,3 -28,4% 9,9% 

Visa Inc. 3,3 4,1 1,5 3,7 0,5 13,1% < 0,1% 

Akcje spółek zależnych i stowarzyszonych1 924,1 922,3 73,2 71,4 850,9 1192,2%   

KUKE S.A. 113,0 113,0 63,0 63,0 50,0 79,3% 48,5% 

Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. 2,0 0,1 2,0 0,2 -0,0 -25,9% 39,3% 

Three Seas Initiative Investment Fund S.A. 
SICAV-RAIF 809,2 809,2 8,2 8,2 801,0 9780,5% 80,3% 

Akcje i udziały pozostałe 24,9 26,5 24,2 28,2 -1,7 -6,1%   

Polski Fundusz Rozwoju S.A. 15,0 16,2 15,0 18,8 -2,6 -13,9% 0,3% 

Europejski Fundusz Inwestycyjny 8,7 10,2 8,0 9,3 0,9 9,4% 0,1% 

Metanel Group S.A. 0,4 - 0,4 - - - 5,1% 

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam-
Nakło" S.A. 0,3 - 0,3 - - - 19,9% 

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. 0,3 - 0,3 - - - 10,7% 

S.W.I.F.T. scrl 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 18,6% < 0,1% 

Certyfikaty funduszy inwestycyjnych (FIZAN) 5 586,9 5 269,5 5 455,4 5 282,8 -13,2 -0,3%   

Akcje i udziały funduszy poręczeniowych 57,0 46,8 62,0 52,5 -5,7 -10,9% - 

Pozostałe alternatywne fundusze 
inwestycyjne 497,1 681,3 483,8 582,4 99,0 17,0% - 

Razem  7 950,5 7 714,3 6 980,4 6 942,5 771,8 11,1% - 

Razem bez akcji i udziałów funduszy 
inwestycyjnych 1 057,4 954,3 1 033,1 1 069,2 -114,9 -10,7%   
1 uwzględniono Fundusz Trójmorza   
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Łączne zaangażowanie BGK z tytułu posiadanych akcji i udziałów według wartości początkowej na dzień 

31 grudnia 2020r. wyniosło 1 057,4 mln zł i było o 24,3 mln zł wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku.  

Największą wartościowo pozycją w portfelu akcji i udziałów BGK były akcje PKO BP S.A., które zostały przekazane 

nieodpłatnie BGK przez Skarb Państwa w 2015 roku na potrzeby prowadzenia działalności inwestycyjnej. Na koniec 

2020 roku, Bank pozostawał także akcjonariuszem i udziałowcem 23 spółek niepublicznych, w tym 15 regionalnych 

i lokalnych funduszy poręczeniowych, 12 z nich zaklasyfikowano do jednostek stowarzyszonych BGK i są 

konsolidowane w wyniku grupy metodą praw własności.  

Portfel certyfikatów inwestycyjnych 

Bank, poprzez uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, realizuje misję związaną ze wspieraniem 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Na koniec 2020 roku Bank był uczestnikiem 6 funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez PFR TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym BGK 

inwestowały głównie w obszarze infrastruktury oraz nieruchomości mieszkaniowych. 

TABELA 11: Informacja o funduszach inwestycyjnych z zaangażowaniem BGK 

  Nazwa funduszu 
Podstawowe założenia strategii 

inwestycyjnej 

Obszar działania 
(kryterium 

geograficzne) 

Data 
utworzenia 

1 
Fundusz Sektora 
Mieszkań na Wynajem 
FIZ AN 

Fundusz finansuje spółki posiadające 
nieruchomości przeznaczone na wynajem. 

Inwestycje na terytorium 
Polski. 

26.08.2014 

2 
Fundusz Ekspansji 
Zagranicznej FIZ AN 

Fundusz realizuje projekty wspólnie z polskimi 
przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie 
ekspansji.  

Brak specjalizacji 
geograficznej 
i branżowej. 

25.06.2015 

3 
Fundusz Inwestycji 
Infrastrukturalnych – 
Kapitałowy FIZ AN 

Fundusze finansują projekty inwestycyjne gł. 
w następujących branżach: energetyka, transport 
i logistyka. Finansowanie obejmuje zarówno 
budowę nowych, jak i modernizację istniejących 
aktywów.  

Dominujący obszar 
inwestycji funduszy 
obejmuje terytorium 
Polski z możliwością 
finansowania inwestycji 
transgranicznych. 

02.07.2015 

4 
Fundusz Inwestycji 
Polskich 
Przedsiębiorstw FIZ AN 

Fundusz wspiera inwestycje spółek, których 
działalność jest silnie związana z polską 
gospodarką. Specjalizacja branżowa funduszu 
obejmuje spółki przemysłowe oraz świadczące 
usługi na rzecz przemysłu. 

Lokalizacja zasobów 
produkcyjnych lub 
czerpanie zasadniczej 
części przychodów 
na terytorium Polski. 

02.07.2015 

5 
Fundusz Inwestycji 
Samorządowych FIZ 
AN 

Fundusz finansuje projekty inwestycyjne 
realizowane wspólnie z jednostkami samorządu 
terytorialnego w następujących branżach i 
obszarach: wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, 
gospodarka odpadami, lotniska regionalne, 
infrastruktura i transport. 

Brak specjalizacji 
geograficznej. 

02.07.2015 

6 

Fundusz Sektora 
Mieszkań dla Rozwoju 
FIZAN (wcześniej 
Fundusz Municypalny  
FIZ AN) 

Fundusz inwestuje w segmencie dostępnych 
cenowo mieszkań oraz w infrastrukturę 
samorządową. 

Inwestycje na terytorium 
Polski. 

30.12.2015 

 

Łączna wartość emisyjna certyfikatów w posiadaniu Banku zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku 

o 103,4 mln zł, na co wpływ miało umorzenie posiadanych przez Bank certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 

Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny FIZ AN w związku z likwidacją tego funduszu z dniem 21 grudnia 2020r. 

Na koniec 2020 roku Bank utworzył odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości FSMdR FIZ AN oraz FIPP FIZ AN.   
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TABELA 12: Zestawienie certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Bank na dzień 31.12.2020r. 

Wyszczególnienie 

Liczba 
certyfikatów 

inwestycyjnych 
w posiadaniu 

Banku 

Łączna wartość emisyjna 
certyfikatów 

inwestycyjnych 
 (mln zł) 

31.12.2020      31.12.2019 

Suma wpłat BGK do 
funduszu 
 (mln zł) 

 
31.12.2020      31.12.2019 

Procentowy 
udział BGK 

 (2020r.) 

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN 853 312 808,0 808,0 808,0 808,0 100,0% 

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 1 296 000 1 296,0 
1 

296,0 1 296,0 1 296,0 86,4% 

Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy 
FIZ AN 1 901 988 1 902,0 

1 
902,0 1 902,0 1 902,0 86,5% 

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN 310 000 310,0 310,0 310,0 310,0 50,0% 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN1 74 457 339,6 313,4 241,4 222,7 100,0% 

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN 
d.Fundusz Municypalny FIZ AN 4 078 290 1 029,6 

1 
029,6 1 029,6 789,8 100,0% 

Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny FIZ 
AN - - 129,7 - 126,9 100,0% 

RAZEM - 5 685,2 
5 

788,6 5 586,9 5 455,4 - 
1Według średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN odpowiednio z dnia 31.12.2020r. oraz 31.12.2019r.  

 

Zagraniczna działalność inwestycyjna 

Bank jest również inwestorem w Polskim Funduszu Funduszy Wzrostu (Polish Growth Fund of Funds, PGFF), 

utworzonym w 2013 roku z 5-letnim okresem inwestycyjnym, jako wspólna inicjatywa BGK i Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego. PGFF lokuje środki w fundusze private equity (dominujący udział) oraz venture capital, nieposiadające 

specjalizacji branżowej, inwestujące na terenie Polski (obszar dominujący) oraz pozostałych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. Ponadto, Bank zaangażował się kapitałowo w paneuropejskie fundusze kapitałowe działające na prawie 

luksemburskim, powołane w celu finansowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze energetycznym, w tym 

pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, transporcie oraz infrastrukturze cyfrowej, tj. The 2020 European Fund 

for Energy, Climate Change and Infrastructure oraz Marguerite II SCSp.  

Najistotniejsze zdarzenia w portfelu akcji i udziałów  

 Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF 

W maju 2019 roku z inicjatywy BGK został założony Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A.) 

jako rodzaj alternatywnego funduszu inwestycyjnego w celu realizacji istotnych projektów infrastrukturalnych 

rozwijających gospodarki krajów regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Morzem Bałtyckim, 

Czarnym i  Adriatyckim). W 2020 roku BGK podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania w Fundusz Trójmorza 

o dodatkowe 250 mln EUR. 

 KUKE S.A. 

W kwietniu 2020 roku Bank zwiększył swoje zaangażowanie w KUKE S.A. o kwotę 50,0 mln zł, co zwiększyło udział BGK 

w kapitale spółki o 11,8 p.p. do wysokości 48,5%. Celem dokapitalizowania było wzmocnienie KUKE S.A. w działaniach 

wspomagających polskich eksporterów w okresie pandemii COVID-19. 

 Fundusze poręczeniowe 

W 2020 roku Bank sprzedał wszystkie udziały posiadane w spółce Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o.o. w Gdańsku oraz wszystkie akcje posiadane w spółce Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 

Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu.  
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 Polnord S.A. 

W kwietniu 2020 roku dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bank akcji Polnord S.A. w drodze odpowiedzi 

na wezwanie Cordia International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag. 

4.8 PROJEKTY 

Rok 2020 był kolejnym okresem realizacji wielu projektów i wyzwań stawianych BGK, jako podmiotowi wspierającemu 

rozwój gospodarczy Polski. Pomimo pandemii w tym czasie w Banku realizowanych było 125 projektów (o 19% więcej 

w stosunku do 2019 roku), z czego 58 projektów zostało z sukcesem zakończonych w roku 2020, a pozostałe są 

kontynuowane w roku 2021.  

Wśród projektów realizowanych w 2020 roku mających największy wpływ na działanie Banku można wyróżnić: 

Siedziba BGK i Modernizacja siedzib regionów  

 W ramach programu przeprowadzono pracowników centrali Banku do tymczasowych lokalizacji, w tym do kompleksu 

Varso, a gmach centrali otrzymał nową koncepcję przebudowy, która została zaakceptowana przez Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dzięki czemu rozpoczęto pierwsze prace na terenie budynku. W ramach 

Projektu Modernizacji siedzib regionów przeniesiono do nowych lokalizacji regiony w Katowicach, Kielcach, Gdańsku, 

Wrocławiu oraz Rzeszowie, a także zmodernizowano siedziby w Zielonej Górze, Olsztynie, Poznaniu, Opolu. 

Zrównoważony Rozwój  

W 2020 roku Bank uruchomił projekt, którego celem jest przygotowanie BGK do prowadzenia odpowiedzialnych 

działań biznesowych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Działania w projekcie prowadzone są w ramach 

sześciu głównych strumieni: budowa świadomości i wizerunku, zarządzanie strategiczne, system oceny ESG 

(taksonomia), zarządzanie ryzykiem, zrównoważone finansowanie oraz raportowanie zintegrowane. Celem projektu 

jest przygotowanie Banku do pozyskania ratingu ESG nadawanego przez zewnętrzną agencję ratingową. Prace będą 

wspierane wiedzą i doświadczeniem doradcy zewnętrznego, którego wynagrodzenie pokryje grant wstępnie 

przyznany przez Komisję Europejską. 

Wdrożenie nowego systemu Back-Office dla Treasury 

W roku 2020 w sprawny sposób zrealizowano szereg zadań analitycznych, do których należało m.in. zdefiniowanie 

ponad 50 procesów biznesowych, przygotowanie specyfikacji dla 75 produktów obejmującej 1 041 wymagań i 43 

interfejsy, opracowanie koncepcji wdrożenia oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zwieńczeniem 

całorocznych prac było uruchomienie fazy wdrożeniowej projektu i ogłoszenie przetargu na zakup, wdrożenie 

i utrzymanie nowego systemu. 

Zagraniczne przedstawicielstwa Banku  

W ramach projektu zakończono prace mające na celu zapewnienie pełnego operacyjnego funkcjonowania placówek 

w Londynie i Amsterdamie, został także złożony wniosek do Rezerwy Federalnej o rejestrację przedstawicielstwa 

w Waszyngtonie. Ponadto przeprowadzono weryfikację możliwości prawnych i biznesowych dla rejestracji 

przedstawicielstwa w Singapurze i rozpoczęto intensywne prace nad wnioskiem o rejestrację przedstawicielstwa.  

Optymalizacja procesów zakupowo-rozliczeniowych 

Bank wdrożył system eNova365 zyskując wiele nowych funkcjonalności związanych między innymi z obszarami 

zakupów, zarządzania majątkiem, rejestru umów, delegacji, czy budżetów, dzięki którym poprawi się jakość informacji, 

spadnie pracochłonność i poziom ryzyka operacyjnego. 
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Platforma płatnicza  

Otwarto fazę analityczną projektu który skonsoliduje płatności krajowe i zagraniczne w jednym narzędziu 

informatycznym i zapewni zgodność Banku z wymogami zewnętrznymi w zakresie dostosowania do standardu 

płatności ISO20022. Do celów projektu należy optymalizacja i automatyzacja procesów płatnościowych i ograniczenie 

długu technologicznego. Projekt realizuje Filar Transformacji Cyfrowej i Procesowej ujętej w Strategii Banku. 

Do innych przedsięwzięć w obszarze rozliczeń operacji należy projekt Automatyzacji potwierdzeń do otrzymanych 

komunikatów SWIFT, dzięki któremu Bank od 22 listopada 2020r. dostarcza do SWIFT potwierdzenia statusu realizacji 

wszystkich płatności przychodzących do Banku z systemu SWIFT, TARGET2 i SORBNET2.  

W ramach projektów regulacyjnych zakończono trzy istotne inicjatywy:  

 Nowy AML, który zapewnił wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informatycznego (aplikacja AML/IAP) oraz 

zgodność Banku z nowymi przepisami wykonawczymi (AML/CFT), 

 PSD2, dzięki któremu bank został dostosowany do wymogów Dyrektywy PSD,  

 projekt Raportowanie transakcji Securities Financing Transactions (SFTR) obejmującego obsługi procesu 

raportowania transakcji SFT zgodnie z wymogami regulacyjnymi. 

Projekty w ramach działalności zleconej 

W 2020 roku zrealizowano m.in. następujące zmiany: wdrożono aplikację do obsługi Funduszu Dopłat do 

Oprocentowania, zakończono wdrożenie aplikacji obsługującej Fundusz Gwarancji Rolnych, który wspiera 

konkurencyjność i zwiększa możliwości modernizacyjne gospodarstw rolnych, oraz wprowadzono kolejny fundusz 

o charakterze przepływowym - Turystyczny Fundusz Zwrotów. 

Nowa Strona Internetowa 

W 4 kwartale 2020 roku została udostępniona nowa strona internetowa (www.bgk.pl), będąca jednym z głównych 

narzędzi komunikacji z klientami i interesariuszami BGK. Strona została dostosowana do aktualnych wymogów 

i trendów rynkowych w zakresie wyglądu, nawigacji oraz struktury. 

Kontynuacja działania na rzecz  rozwijania  kultury etycznej w BGK  

W ramach zwiększania świadomości zasad etycznych wśród pracowników w 2020 roku przeprowadzono kampanię 

składającą się z cyklu tekstów eksperckich poruszających takie kwestie, jak polityka prezentowa, konflikty interesów, 

marketing partnerski czy sygnalizowanie naruszeń, której zwieńczeniem był film dotyczący działań Departamentu 

Zgodności. W celu zbadania wiedzy i świadomości pracowników z zakresu etyki przeprowadzono ankietę, której wyniki 

zostaną uwzględnione w dalszej działalności komórki ds. zgodności. W ubiegłym roku miało miejsce również przyjęcie 

tzw. „pakietu etycznego”, obejmującego nowelizację Kodeksu Etyki BGK a także wprowadzenie Polityki zarządzania 

konfliktem interesów w BGK oraz Polityki prezentowej w BGK jako regulacji samoistnych. Dostosowano się w ten 

sposób do Rekomendacji Z KNF oraz nowej Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP o kształtowaniu kultury 

etycznej w bankach. 

Wybrane pozostałe działania projektowe w 2020 roku 

 Druga edycja Akademii Koordynatorów Ryzyka. Celem Akademii było zwrócenie uwagi koordynatorów ryzyka na 

kwestie związane z identyfikacją i oceną zdarzeń operacyjnych przez pryzmat ryzyka operacyjnego, braku 

zgodności i utraty reputacji poprzez analizę praktycznych przykładów odnoszących się do działalności Banku. 

W celu aktywnego promowania świadomości compliance, zorganizowano spotkania z pracownikami Regionów 

BGK. 
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  Narzędzie do planowania testów zgodności. Wdrożono tzw. Matrycę planowania umożliwiającą powiązanie 

planów testów zgodności z przyjętą przez BGK architekturą procesów co także zapewnia integralność danych 

i informacji oraz objęcie testami wszystkich kluczowych obszarów braku zgodności. 

 Narzędzie wspierające proces monitorowania i informowania o zmianach w prawie. W 2020 roku 

zoptymalizowano narzędzie oraz wypracowano nowy format informacji zarządczej prezentujący podsumowanie 

najistotniejszych zmian w prawie wdrażanych w BGK, a także przedstawiający dane statystyczne. 

4.9 DZIAŁALNOŚĆ PORĘCZENIOWO-GWARANCYJNA BGK W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH 

W ramach działalności poręczeniowo – gwarancyjnej BGK wspiera w szczególności MŚP w finansowaniu potrzeb 

rozwojowych, w tym inwestycyjnych. 

Działalność poręczeniowo-gwarancyjna BGK prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 8 maja 1997r. o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020r. poz. 122, z późn. zm.). 

W roku 2020 BGK w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku 

Gospodarstwa Krajowego” realizował zadania w czterech zasadniczych obszarach: 

 kontynuacja rządowego programu gwarancja de minimis dla sektora MŚP – od lipca 2018 roku gwarancje 

udzielane są w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, 

 wykorzystanie środków europejskich na rzecz gwarancji w sektorze MŚP – inicjatywa w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

MŚP na lata 2014-2020 (COSME), programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, 

 administrowanie czynnymi portfelami poręczeń i gwarancji, w tym portfelami dla których nie ma już sprzedaży,  

 współpraca z funduszami poręczeniowymi. 

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 

31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568), utworzono w BGK Fundusz Gwarancji Płynnościowych („FGP”), w ramach którego w 2020 

roku wdrożono trzy instrumenty: gwarancje spłaty kredytów PLG-FGP, gwarancje spłaty limitów faktoringowych 

LGF - FGP oraz gwarancje indywidualne dla podmiotu ubiegającego się o pomoc państwa. Gwarancje udzielane ze 

środków FGP przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw 

(gwarancja spłaty kredytów PLG-FGP) oraz dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw (gwarancja 

spłaty limitu faktoringowego LGF-FGP) w dobie negatywnych skutków pandemii. Potencjał FGP pozwala na udzielenie 

100 mld zł gwarancji. Fundusz stanowi część tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, a gwarancje są udzielane do 

31 czerwca 2021r. (z perspektywą przedłużenia do 31 grudnia 2021r. zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej 

C(2020) 1863 z 19 marca 2020r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19”). 

Gwarancje spłaty kredytów PLG-FGP, jak i limitów faktoringowych LGF-FGP, udzielane są w formule portfelowej na 

podstawie umów podpisanych z bankami kredytującymi i faktorami. Ustawa z dnia 7 października 2020r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747), umożliwiła 

w ramach FGP udzielanie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy 

lub społeczny, poręczeń lub gwarancji w trybie indywidualnym w wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty 

kredytu lub innego zobowiązania. Gwarancja taka może być udzielona na warunkach określonych w rządowym 

programie wsparcia dla podmiotu ubiegającego się o pomoc państwa przyjętym uchwałą Rady Ministrów. 
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Realizacja programów  

W 2020 roku BGK w ramach swojej oferty poręczeniowo - gwarancyjnej oferował następujące produkty: 

 poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane w trybie portfelowym, w tym: 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) - od  1 lipca 2018r. 

gwarancje PLD są udzielane w ramach KFG; dodatkowo, w ramach PLD, udzielane są przez BGK gwarancje 

de minimis, łączone w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu, z poręczeniem udzielanym przez fundusz 

poręczeniowy (PLD PLUS). W 2020 roku wprowadzono szczególne warunki udzielania gwarancji de minimis 

w związku z pandemią COVID-19, obowiązujące do 30 czerwca 2021r., z możliwością przedłużenia do 

31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego (EFI) w ramach programu COSME (PLG-COSME). W 2020 roku wprowadzono szczególne 

warunki udzielania gwarancji COSME w związku z pandemią COVID-19, obowiązujące do 30 czerwca 2021r., 

z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR (PLG–FG POIR). W 2020 roku 

wprowadzono szczególne warunki udzielania gwarancji FG PO IR w związku z pandemią COVID-19, 

obowiązujące do 30 czerwca 2021r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PLG-POPC) – ze względu na brak 

zainteresowania gwarancjami w 2020 roku prowadzone były uzgodnienia dotyczące przekazania środków 

dedykowanych na gwarancje na pożyczki, 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z regwarancją EFI ze środków programu 

Kreatywna Europa (PLG-Kreatywna Europa). W 2020 roku wprowadzono szczególne warunki udzielania 

gwarancji PLG_Kreatywna Europa w związku z pandemią COVID-19, obowiązujące do 30 czerwca 2021r., 

z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR): 

 w 2020 roku wprowadzono szczególne warunki udzielania gwarancji FGR w tym dopłaty do oprocentowania 

kredytów obrotowych w związku z pandemią COVID-19, obowiązujące do 30 czerwca 2021r., z możliwością 

przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG-FGP) udzielane do 30 czerwca 

2021r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 gwarancje spłaty limitów faktoringowych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (LGF-FGP) udzielane 

do 30 czerwca 2021r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., 

 poręczenia kredytów studenckich, 

 poręczenia/gwarancje udzielane w trybie indywidualnym, w tym: 

 poręczenia i gwarancje spłaty kredytu, 

 gwarancje należytego wykonania umowy, 

poręczenia i gwarancje indywidualne dla podmiotu ubiegającego się o pomoc państwa (ze środków FGP) udzielane do 

30 czerwca 2021r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r. 
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TABELA 13: Warunki udzielania poręczeń i gwarancji (w mln zł) 

Wyszczególnienie Kwota kredytu 
Maksymalna kwota 

gwarancji 
Okres udzielenia 

gwarancji 
Opłata prowizyjna 

Gwarancje PLD-KFG     
kredyt obrotowy 

do 60% do 3,5 mln zł 
27 miesięcy 

0,5 % p.a. 
kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje PLD-KFG - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2021r.  
kredyt obrotowy 

do 80% do 1,5 mln EUR 
39 miesięcy 

0,00 % p.a. 
kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje PLG-COSME         

kredyt obrotowy 
80% do 0,5 mln zł 

27 miesięcy 
1,0% p.a. 

kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje PLG-COSME - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2021r.   

kredyt obrotowy 
80% do 0,5 mln zł 

39 miesięcy 0,7% p.a., 
inwestycyjny 1,0% 

p.a. kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje FG POIR         

kredyt obrotowy 
do 80% do 2,5 mln EUR 240 miesięcy 0,0% p.a. 

kredyt inwestycyjny 

Gwarancje FG PO IR - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2021r.  
kredyt obrotowy odnawialny  do 80% do 1,5 mln EUR 39 miesięcy 0,00 % p.a. 

Gwarancje PLG-POPC         

kredyt obrotowy 
do 80% do 2,5 mln EUR 240 miesięcy 0,0% p.a. 

kredyt inwestycyjny 

Gwarancje PLG-Kreatywna Europa         

kredyt obrotowy 
do 80% do 1,5 mln EUR 

27 miesięcy 
0,25% p.a. 

kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje PLG-Kreatywna Europa - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2021r.  

kredyt obrotowy 
do 80% do 1,5 mln EUR 

27 miesięcy 
0,0% p.a. 

kredyt inwestycyjny 99 miesięcy 

Gwarancje FGR         

kredyt obrotowy 
do 80% do 10,0 mln zł 

51 miesięcy 
0,0% p.a. 

kredyt inwestycyjny 120 lub 183 miesiące 

Gwarancje FGR- szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2021r.  
kredyt obrotowy odnawialny  do 80% do 160 tys. EUR 39 miesięcy 0,00 % p.a. 

dopłaty do oprocentowania 
kredytów obrotowych 

2 pp. w skali 
roku 

 12 miesięcy n/d 

Gwarancje PLG FGP - produkt na okres pandemii       

kredyt obrotowy 
do 80% do 200,0 mln zł 27 miesięcy 

od 0,25% do 1,15% 
p.a. 

Gwarancje LGF FGP - produkt na okres pandemii       

limit faktoringowy 
do 80% do 200,0 mln zł 27 miesięcy 

od 0,25% do 1,15% 
p.a. 

 

Do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach PLD PLUS fundusze sprzedały 303 poręczeń na kwotę  16,4 mln zł. BGK udzielił 

gwarancji w ramach PLD PLUS na kwotę 48,1 mln zł. 

Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym udzielane były w ramach umów zawartych przez BGK z bankami 

kredytującymi, faktorami i firmami faktoringowymi. Do 31 grudnia 2020r. BGK miał podpisanych 99 umów z 35 

podmiotami - współpraca prowadzona jest z większością banków kredytujących w Polsce, w tym ze wszystkimi dużymi 

bankami. W ramach tych umów do końca 2020 roku czynne były limity na łączną kwotę 168,9 mld zł. 

Gwarancje PLD były udzielane, w ramach limitu pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy z sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. PLD nie generuje dla BGK ryzyka kredytowego i jest ewidencjonowane poza jego 

księgami.  
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Ponadto na dzień 31 grudnia 2020r. BGK miał zawartych 5 umów z bankami kredytującymi regulujących udzielanie 

poręczeń/gwarancji w trybie indywidualnym.  

TABELA 14: Sprzedaż poręczeń i gwarancji (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 

Liczba Wartość  Liczba Wartość       
Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym 75 823 25 571,3 51 257 13 907,4 

PLD 67 922 23 577,1 39 329 11 562,2 

PLG COSME 5 870 1 002,6 11 827 2 130,4 

FG POIR 365 732,7 93 204,0 

PLG POPC 0 0,0 1 0,2 

PLG Kreatywna Europa 1 0,3 2 2,8 

PLG FGR 1 665 258,6 5 7,7 

Produkty gwarancyjne wdrożone wyłącznie na okres pandemii 

PLG FGP 1 484 14 552,9 - - 

LGF FGP 142 908,7 - - 

 

Niższa sprzedaż w 2020 roku gwarancji PLG COSME i PLG Kreatywna Europa wynikała z wdrożonych korzystnych 

warunków udzielania gwarancji de minimis w związku z COVID-19 i związanego z tym większego zainteresowania tym 

produktem. 

Zobowiązania pozabilansowe i bilansowe zlikwidowanego Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (KFPK) 

i Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU) 

KFPK i FPU są dawnymi funduszami poręczeniowymi zlikwidowanymi w 2009 roku. W dniu likwidacji obsługę 

zobowiązań tych funduszy przejął BGK. Wielkość funduszy w okresie ich największej aktywności wynosiła odpowiednio 

około 200 mln zł oraz 1 000 mln zł. W 2020 roku w portfelu znajdowały się pozycje wygasające lub zagrożone. 

Zobowiązania pozabilansowe z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów gospodarczych ze środków dawnego 

KFPK wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 15,0 mln zł. Zobowiązania pozabilansowe dawnego FPU z tytułu 

udzielonych poręczeń wg stanu na 31 grudnia 2020r. wyniosły łącznie 2,4 mln zł. Wartość należności brutto z tytułu 

zrealizowanych poręczeń i gwarancji w ramach KFPK na koniec 2020 roku wyniosła 45,2 mln zł. 

Fundusze poręczeniowe 

Zgodnie z przepisami ustawy o poręczeniach i gwarancjach, BGK może nabywać lub obejmować akcje i udziały 

w regionalnych i lokalnych funduszach poręczeniowych, udzielających poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub 

pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Według stanu na 31 grudnia 2020r. wartość zaangażowania 

BGK w 15 funduszach poręczeniowych wynosiła według wartości wniesienia 57,0 mln zł. Dysponowały one kapitałem 

poręczeniowym w kwocie 435,3 mln zł.. 

W 2020 roku fundusze udzieliły 7 626 poręczeń o wartości 628,3 mln zł. Portfel aktywnych poręczeń funduszy na dzień 

31 grudnia 2020r. wyniósł 797,2 mln zł. 

4.10 WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI 

W 2020 roku na arenie międzynarodowej BGK prowadził regularną współpracę z czterema grupami podmiotów 

publicznych:  

 międzynarodowymi instytucjami finansowymi,  

 zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju, 

 stowarzyszeniami międzynarodowymi, 

 Komisją Europejską. 
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Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF) 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

W 2020 roku Bank kontynuował współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zawierając 2 nowe umowy. 

Pierwsza z nich, Ostrow Wielkopolski Sustainable Development, to pożyczka na finansowanie programów 

inwestycyjnych realizowanych przez miasta, z pomocą której 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski zrealizuje do końca 

2023 roku ponad 100 inwestycji o łącznej wartości 250 mln zł. Miasto uzyskało wsparcie w wysokości 110 mln zł z EBI 

za pośrednictwem BGK. Dzięki tej pożyczce, zaplanowane inwestycje mają poprawić jakość życia mieszkańców, chronić 

klimat i wzmacniać rozwój gospodarczy. Transakcja z Ostrowem Wielkopolskim to pilotaż wspólnego projektu BGK i 

EBI dla miast średniej wielkości. Umowa została zawarta w lipcu, a pełna kwota została uruchomiona w październiku 

2020 roku. 

Drugą umową jest Multi-Beneficiary Intermediated Loan VI, która została podpisana we wrześniu 2020 roku i opiewa 

na 100 mln EUR. Pożyczka ta ma na celu poprawę konkurencyjności i dostępu do finansowania na korzystnych 

warunkach dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także władz lokalnych. Jednocześnie w 2020 roku BGK 

kontynuował alokację środków z umowy Multi-Beneficiary Intermediated Loan V z 2016 roku, o wartości 125 mln EUR. 

Środki z pożyczki globalnej EBI przeznaczone są na finansowanie inwestycji JST, MŚP oraz przedsiębiorstw o średniej 

kapitalizacji. 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 

W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, BGK wynegocjował z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym zmiany 

w gwarancjach z programu COSME początkowo do dnia 31.12.2020r., które następnie zostały przedłużone do dnia 

30.06.2021r. Dzięki wynegocjowanym zmianom, wzrosła partycypacja w ryzyku ze strony EFI. Wypracowane z EFI 

zmiany pozwoliły BGK przede wszystkim na obniżenie prowizji za gwarancję dla przedsiębiorców, a także na 

wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji oraz okresu odnawiania spłat kredytu.  

W grudniu 2020 roku BGK złożył w EFI aplikację o regwarancję z Pan-Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dla 

gwarancji dedykowanej dla leasingu. Gwarancja portfelowa dla leasingu jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty 

gwarancji portfelowych BGK, związanych z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19. Fundusz jest 

dodatkową, poza budżetem unijnym, inicjatywą państw członkowskich, będących udziałowcami Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. EFI obok EBI pełni rolę operatora (Implementing Partnera) dla Funduszu.  

W 2020 roku BGK kontynuował także działalność w ramach utworzonego wspólnie z EFI Polskiego Funduszu Funduszy 

Wzrostu o wartości 90 mln EUR. Fundusz inwestuje w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa znajdujące 

się w fazie wzrostu lub ekspansji.  

Współpraca z EFI realizowana jest również w formule właścicielskiej. BGK posiada 5 akcji funduszu i jest jedynym 

udziałowcem EFI z Polski. 

Inne międzynarodowe instytucje finansowe 

W 2020 roku Bank utrzymywał regularną wymianę informacji na temat potencjalnych obszarów współpracy także 

z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, m.in. z Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy 

i Rozwoju, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Przedstawiciele BGK 

regularnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy. 
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Ponadto, w 2020 roku BGK utrzymywał regularną wymianę informacji z Organizacją Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju. Pod koniec 2020 roku przeprowadzony został Przegląd Gospodarczy Polski, którego podsumowanie zostało 

opublikowane w raporcie nt. stanu polskiej gospodarki. Bank brał udział w konsultacjach związanych z analizą projektu 

raportu. Polska, tak jak pozostałe państwa należące do OECD, raz na dwa lata poddawana jest przeglądowi 

gospodarczemu. Ocenie poddano takie dziedziny życia społeczno-gospodarczego Polski jak: polityka fiskalna, polityka 

monetarna, stan sektora finansowego, rynek pracy, polityka klimatyczna. 

BGK wziął również udział jako aktywny uczestnik w seminarium wewnętrznym zorganizowanym przez OECD na prośbę 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wymiany doświadczeń związanych z finansowaniem operacji 

blendingowych z zakresu pomocy rozwojowej. W seminarium udział wzięli poza w/w instytucjami także EBI, EBOR, 

FMO oraz AFD. 

Współpraca dwustronna i wielostronna z zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju 

Wzorem lat ubiegłych, również w 2020 roku BGK utrzymywał aktywne relacje bilateralne i wielostronne z publicznymi 

bankami i instytucjami rozwoju z innych krajów. Pandemia COVID-19 znacząco ograniczyła możliwość organizacji wielu 

standardowych wydarzeń, które w istotnym zakresie przyczyniają się do pogłębiania wzajemnych relacji, tj. oficjalnych 

wizyt przedstawicieli partnerów BGK, w tym spotkań roboczych i studyjnych, a także konferencji i szkoleń. Wzmożone 

wykorzystanie zdalnych możliwości komunikacji pozwoliło jednak w zasadniczym stopniu zniwelować spowodowane 

pandemią trudności w prowadzeniu dialogu z zagranicznymi partnerami BGK. 

W 2020 roku BGK kontynuował zawiązane rok wcześniej w ramach inicjatywy JICE (Joint Initiative on Circular Economy) 

relacje z członkami tzw. Grupy „5+1”, która skupia EBI oraz pięć wiodących banków rozwoju w Europie (oprócz BGK 

również francuski CDC, włoski CDP, hiszpański ICO i niemiecki KfW). Celem inicjatywy JICE jest przyspieszenie przejścia 

na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego. Przewiduje ona uruchomienie w latach 2019-2023 szeregu 

innowacyjnych i przyjaznych środowisku inwestycji o wartości, co najmniej 10 mld EUR. 

Niewątpliwie istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju relacji bilateralnych było podpisanie w grudniu 2020 

roku Porozumienia o współpracy (ang. Memorandum of Understanding) pomiędzy BGK a U.S.EXIM Bank (Export-

Import Bank of the United States), amerykańską agencją rządową wspierającą przedsiębiorców ze Stanów 

Zjednoczonych w eksporcie towarów i usług na rynki międzynarodowe. Podpisane porozumienie zakłada m.in. 

wymianę doświadczeń i wiedzy, a nawiązana relacja ma na celu zwiększenie możliwości wsparcia polskich 

i amerykańskich eksporterów. 

Współpraca na forum międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych 

W 2020 roku BGK był członkiem sześciu stowarzyszeń międzynarodowych: 

 Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych – European Association of Public Banks (EAPB), 

 Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych – European Association of Guarantee Institutions (AECM), 

 Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Długoterminowych – European Long-Term Investors Association 

(ELTI), 

 Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Finance – International Project Finance Association (IPFA), 

 Międzynarodowego Stowarzyszenia Swapów i Derywatów – International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA), 

 Sieci Europejskich Instytucji Finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Network of European Financial 

Institutions for SMEs (NEFI). 

Członkostwo w stowarzyszeniach międzynarodowych pozwala BGK aktywnie wpływać na stanowiska dotyczące 

unijnych propozycji legislacyjnych, wypracowywane w ramach stowarzyszeń. W uzupełnieniu o pracę 

Przedstawicielstwa BGK w Brukseli, członkostwo umożliwia także lepszy dostęp do informacji na temat planowanych 

zmian w regulacjach prawnych UE istotnych z punktu widzenia działalności BGK, udział w międzynarodowych 

konferencjach i szkoleniach oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między członkami stowarzyszeń.  
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W 2020 roku zasadniczą oś współpracy BGK z publicznymi bankami i instytucjami rozwoju w ramach stowarzyszeń 

stanowiła pandemia COVID-19 oraz działania zmierzające do skutecznego ograniczania jej społeczno-ekonomicznych 

konsekwencji, a także wymiana wiedzy na temat wdrażanych inicjatyw i produktów, których celem była ochrona 

przedsiębiorstw. Podobnie jak w poprzednich latach, BGK wraz z innymi członkami stowarzyszeń był także partnerem 

w dialogu z instytucjami UE na temat instrumentów wspierania gospodarki i rozwiązań prawnych oraz w tak 

kluczowych dla Banku tematach jak InvestEU czy zrównoważone finansowanie. 

Istotnym wydarzeniem w 2020 roku było również powołanie Pawła Nierady, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu BGK na 

stanowisko Skarbnika (Tresurera) ELTI. Funkcja ta będzie pełniona przez Pawła Nieradę równolegle do funkcji 

Wiceprezesa Zarządu ELTI, na którą został wybrany w 2019 roku. 

Akredytacja Pillar Assessment Komisji Europejskiej 

W 2020 roku, chcąc wykorzystać pełen potencjał możliwości związanej z zarządzaniem środkami europejskimi w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027, BGK rozpoczął starania o uzyskanie akredytacji pillar assesment, umożlwiającej 

dostęp do środków unijnych i gwarancji budżetowej na podstawie zarządzania bezpośredniego (tj. np. dostęp do 

programu gwarancyjnego InvestEU, gwarancji EFSD+ z programu NDICI czy mechanizmu blendingowego CEF).  

W dniu 2 grudnia 2020r. po wielu miesiącach prac, starania BGK zwieńczone zostały sukcesem. Dyrekcja Generalna KE 

ds. Ekonomiczno-Finansowych oficjalnie potwierdziła przejście przez BGK procedury akredytacji. Bank został 

pomyślnie zaudytowany w ramach wszystkich 9 filarów podlegających ocenie. Dzięki temu BGK może być traktowany 

przez KE jako potencjalny partner wdrażający w ramach wszystkich w/w programów. 

Równolegle w Banku prowadzone są intensywne prace przygotowujące do nowej roli partnera wykorzystania 

Funduszu gwarancyjnego InvestEU. Bank planuje wykorzystać instrument gwarancyjny InvestEU jako instrument 

podziału ryzyka dla nowych produktów skierowanych do wszystkich dostępnych w ramach Funduszu InvestEU 

segmentów rynku: transport, energetyka odnawialna, innowacje, cyfryzacja i digitalizacja, służba zdrowia i edukacja 

oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto rozpoczęły się również prace nad budową kompetencji w obszarze 

pomocy rozwojowej, w celu wykorzystania gwarancji EFSD+. 

Relacje 

W styczniu 2020 roku w Waszyngtonie odbyła się seria spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji 

rządowej i międzynarodowych instytucji finansowych. W delegacji uczestniczyli przedstawiciele krajów Funduszu 

Trójmorza z Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy i Czech. W rozmowach udział wzięli także menadżerowie funduszu. 

Tematem była możliwość współpracy regionu z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Podczas wizyty w stolicy Stanów 

Zjednoczonych delegacja krajów Trójmorza spotkała się m.in. z Atlantic Council, Bankiem Światowym, 

Międzynarodowym Funduszem Walutowym i innymi ważnymi interesariuszami, mającymi wpływ na relacje 

gospodarcze z USA. 

Fundusz Trójmorza jest instrumentem finansowym powołanym do realizacji istotnych projektów infrastrukturalnych 

na zasadach komercyjnych, inspirowanym założeniami Inicjatywy Trójmorza, powołanej przez prezydentów Polski 

i Chorwacji we współpracy z prezydentami pozostałych 10 państw regionu. Głównym celem Funduszu Trójmorza jest 

inwestowanie w komercyjne projekty inwestycyjne w obszarach infrastruktury transportowej, energetycznej 

i cyfrowej na osi północ-południe w krajach Trójmorza, mających wpływ na zwiększanie potencjału gospodarczego 

oraz zmniejszanie różnic w rozwoju krajów Trójmorza w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Fundusz 

zarejestrowany został w Luksemburgu w maju 2019 roku. 

W styczniu 2020 roku Trójmorze i jego potencjał gospodarczy były też promowane podczas Światowego Forum 

Ekonomicznego w Davos. 
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W lutym 2020 roku podczas minikonferencji w Rydze BGK podpisał umowę subskrypcyjną, w ramach której 

zadeklarował swój wkład w Fundusz Trójmorza w kwocie 500 mln EUR. 

19 października 2020r. przedstawiciele BGK, Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Pierwszy Wiceprezes Paweł 

Nierada wzięli udział w Szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie, podczas którego BGK zadeklarowało zwiększenie 

swojego wkładu w Fundusz z 500 do 750 mln EUR. Dodatkowo, przedstawiciele BGK wzięli udział w uroczystej 

inauguracji Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej oraz w uroczystej kolacji wydanej przez Prezydent Estonii. 

20 listopada2020r. Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję dot. wsparcia dla Inicjatywy Trójmorza, zarówno 

politycznego, jak i finansowego. Przyjęta rezolucja potwierdziła, że projekt cieszy się w Stanach Zjednoczonych 

ponadpartyjnym poparciem, co jest istotne w związku ze zmianą prezydenckiej administracji w styczniu 2021 roku. 

Pod koniec grudnia 2020 roku, po trzęsieniach ziemi w Chorwacji, prezes BGK zadeklarowała przekazanie 

chorwackiemu bankowi rozwoju (HBOR) środków do wykorzystania na odbudowę kraju. Szczegóły wsparcia 

dopracowane zostały w styczniu 2021 roku. 

Ze względu na trwającą od marca 2020 roku pandemię większość spotkań na wysokim szczeblu odbyło się wirtualnie. 

Z tego też powodu nie odbyła się część zaplanowanych na ten rok wydarzeń. 

W 2020 roku odbyły się: 

 5 posiedzeń Rady Nadzorczej Funduszu (styczeń, luty, czerwiec, wrzesień, grudzień), 

 4 spotkania z udziałem przedstawicieli banków rozwoju regionu (luty, lipiec, listopad, grudzień), 

 3 mini-konferencje biznesowe promujące Fundusz – w Warszawie (styczeń), w Rydze (luty), w Lublanie 

(listopad w formacie online). 

W 2020 roku do Funduszu Trójmorza dołączyły: 

 Łotwa, reprezentowana przez Altum – 16 września, z wkładem 20 mln EUR, 

 Estonia, reprezentowana przez Ministerstwo Finansów – 16 września, z wkładem 20 mln EUR, 

 Słowenia, reprezentowana przez SID Banka – 3 grudnia, z wkładem 23 mln EUR, 

 Węgry, reprezentowane przez Eximbank Hungary – 3 grudnia, z wkładem 20 mln EUR, 

 Bułgaria, reprezentowana przez BDB – 15 grudnia, z wkładem 20 mln EUR. 

W 2020 roku do organów reprezentacyjnych Funduszu dołączyli: 

 Tiit Riisalo, jako przedstawiciel Estonii w Radzie Nadzorczej, 

 Sibil Svilan, jako przedstawiciel Słowenii w Radzie Nadzorczej, 

 Piotr Karnkowski, jako przedstawiciel Polski w Zarządzie. 

Promocja 

W 2020 roku ukazało się kilka ważnych raportów dot. gospodarczego wymiaru Inicjatywy Trójmorza i Funduszu 

Inwestycyjnego Trójmorza, które Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzystał do promocji w kraju i za granicą. 

 Heritage Foundation, The U.S.–European Economic Partnership Recovery Plan (maj), 

 Polski Instytut Ekonomiczny, China’s Belt and Road meets the Three Seas Initiative (czerwiec), 

 Polski Instytut Ekonomiczny, Trójmorze jako wspólnota gospodarcza (sierpień), 

 International Monetary Fund, Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe Benchmarking, 

Macroeconomic Impact, and Policy Issues (wrzesień). 

Fundusz Trójmorza był także promowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku podczas szeregu eventów, 

w szczególności: Forum Wizja Rozwoju w Gdyni (sierpień), Forum Ekonomicznego w Karpaczu (wrzesień), Konferencji 

Gazterm w Międzyzdrojach (wrzesień), Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie (październik) oraz Spotkania 

Współpracy Regionów Inicjatywy Trójmorza w Lublinie (grudzień). 

Promocja Funduszu obejmowała także media, zarówno krajowe jak i zagraniczne.   
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4.11 DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSTAWICIELSTW BGK ZA GRANICĄ 

W 2020 roku kontynuowany był proces tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedstawicielstw BGK. 

W ostatnich latach Bank utworzył cztery przedstawicielstwa: w Belgii (Bruksela), Niemczech (Frankfurt nad Menem), 

Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niderlandach (Amsterdam). W najbliższych planach jest ustanowienie kolejnych placówek 

– w USA i Singapurze, nad czym Bank intensywnie pracuje.  

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na warunki funkcjonowania przedstawicielstw BGK. Brak 

możliwości swobodnego przemieszczenia się, a tym samym budowania bezpośrednich relacji, wymusił niezbędną 

weryfikację pierwotnych założeń w zakresie realizacji planów i konieczność obrania innych opcji osiągania założonych 

celów.  

Pomimo szczególnie niekorzystnej sytuacji, zespół przedstawicielstw kontynuował rozpoczęte procesy związane 

z rejestracją nowych placówek oraz udoskonalania działania uprzednio uruchomionych. Opracowano część procesów 

w przedstawicielstwach, opisując je i umieszczając w dedykowanym systemie. Podjęto szereg inicjatyw związanych 

z promocją i rozpoznawalnością placówek zagranicznych. Kontynuując proces budowania świadomości marki, 

opracowano system identyfikacji wizualnej (tzw. „corporate identity”). Dla każdego przedstawicielstwa powstały 

dedykowane logotypy, biura zostały odpowiednio oznakowane. Nowa strona internetowa Banku została wzbogacona 

o zakładkę o przedstawicielstwach, również w wersji angielskiej. Tym samym informacje na temat placówek, jak 

i kontakty do przedstawicieli zostały w odpowiedni, przejrzysty sposób wyeksponowane.  

W 2021 roku Bank nie zmniejszy zaangażowania w działalność międzynarodową i sukcesywnie będzie budował wzrost 

rozpoznawalności marki BGK poza granicami naszego kraju, w tym w szczególności dzięki obecności w wybranych 

krajach poprzez swoje przedstawicielstwa.  

Przedstawicielstwo BGK w Amsterdamie 

Rok 2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania Przedstawicielstwa w Amsterdamie. Mimo panującej pandemii 

i licznych wyzwań operacyjno-logistycznych, biuro w Amsterdamie działa bardzo prężnie. Za pośrednictwem 

Przedstawicielstwa zostały nawiązane trwałe relacje między innymi z: 

 Holenderskimi bankami rozwoju (FMO, Invest NL), 

 Holenderskimi bankami komercyjnymi (ABN Amro, Rabobank, ING), 

 Holenderskimi placówkami rządowymi, jak Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (Holenderska Agencja Przedsiębiorczości), 

 Polskimi placówkami rządowymi – Ambasada Rzeczypospolitej Polski, Konsul Honorowy Polski Igno 

van Waesberghe oraz Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, 

 Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) – przedstawicielstwo w Amsterdamie, 

 Polską Izbą Handlową (Schiphol-Rijk) oraz Holenderską Izbą Handlową (Warszawa), 

 Prezesem ING Bank Śląski – Panem Brunonem Bartkiewiczem, 

 Polish Culture NL (fundacja promująca polską kulturę), 

 Licznymi międzynarodowymi przedsiębiorcami. 

W czerwcu 2020 roku zorganizowany został webinar we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów oraz 

Holenderską Izbą Handlową (Netherlands Polish Chamber of Commerce), który skierowany był przede wszystkim do 

polskich oraz holenderskich przedsiębiorców. Podczas webinaru BGK zaprezentował zmiany w produktach krajowych 

oraz regionalnych, które Bank wprowadził w związku z pandemią. Dodatkowo został omówiony oferowany przez Bank 

program gwarancyjny. 
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Również w czerwcu została zorganizowana mini-konferencja (online) z udziałem BGK, FMO (Dutch Development Bank) 

oraz EDFI. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz know-how w zakresie polityki rozwojowej NDICI, gdzie 

FMO posiada już bardzo duże doświadczenie a BGK jest w procesie wdrażania. 

W grudniu 2020 roku został w Banku pozytywnie rozpatrzony wniosek o sponsoring holenderskiej fundacji Polish 

Culture NL. Głównym celem Polish Culture NL jest promocja polskiej kultury w Holandii, budowanie kulturalnych 

mostów pomiędzy Polską a Holandią, promocja języka polskiego oraz wspieranie wszystkich dziedzin sztuki 

i działalności kulturalnej związanej z Polską. Ponieważ jednym z celów Przedstawicielstwa BGK w Amsterdamie jest 

również promocja Polski, współpraca z Fundacją pozwoli na dotarcie do większej liczby osób, a do tego dołączy 

promocja Banku na rynku holenderskim. To natomiast pomoże w budowaniu nowych szans biznesowych dla BGK. 

Pierwsze miesiące działalności Przedstawicielstwa w Amsterdamie były również skoncentrowane na organizacji 

uroczystego otwarcia. Niestety w związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami, event nie mógł się odbyć w 2020 

roku i został przełożony na rok następny. Organizacja tej uroczystości jest planowana na drugą połowę roku 2021. 

Przedstawicielstwo BGK w Brukseli 

Pomimo pandemii oraz całkowitego zawieszenia możliwości spotykania się i organizacji eventów Przedstawicielstwo 

BGK w Brukseli podjęło szereg działań lobbingowych w obszarach zainteresowania banku. Przede wszystkim działania 

związane były z pracami nad zakończeniem nowej architektury finansowej UE na lata 2021-2027, jak również w  wyniku 

pandemii COVID-19 tych związanych z pracami nad mechanizmem odbudowy. Głównymi tematami były: 

 InvestEU – zaangażowanie w negocjację rozporządzenia, wsparcie dla Biura Pomocy Rozwojowej BGK 

w operacjonalizacji tego instrumentu, wsparcie w procesie uzyskania akredytacji pillar assesment. Głównym 

interesariuszem BGK w zakresie InvestEU była Komisja Europejska (Dyrekcja ds. Ekonomiczno-Finansowych, jak 

również dyrekcje ds. Rozwoju Regionalnego; Energii, Transportu oraz Budżetu) oraz Parlament Europejski. 

 Przyszłość polityki spójności, gdzie BGK aktywnie uczestniczy w przygotowaniach architektury instrumentów 

finansowych na lata 2021-2027. Głównym interesariuszem BGK w tym zakresie byli przedstawiciele Dyrekcji 

Generalnej KE ds. Rozwoju Regionalnego. 

 Kwestie związane z monitorowaniem inicjatyw europejskich: Europejski Zielony Ład (w tym przede wszystkim 

mechanizm sprawiedliwej transformacji oraz generalnie kwestie związane z transformacją energetyczną), 

zrównoważone finansowanie, europejskie strategie sektorowe, europejska odpowiedź na pandemię COVID-19 

w ramach dyskusji nieformalnych, konferencji, spotkań on-line. 

 Analiza możliwości wykorzystania instrumentu gwarancyjnego pomocy rozwojowej EFSD+, wsparcie dla Biura 

Pomocy Rozwojowej BGK w operacjonalizacji tego instrumentu. Przedstawicielstwo BGK w Brukseli prowadziło 

regularny dialog z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrekcje ds. Sąsiedztwa i Rozszerzenia oraz Pomocy 

Rozwojowej), co do możliwości zaangażowania BGK, jako partnera implementującego KE w programie NDICI. 

Dodatkowo Przedstawicielstwo BGK w Brukseli zorganizowało szereg seminariów z partnerami z innych banków 

rozwoju poświęconych doświadczeniom związanym z finansowaniem pomocy rozwojowej. 

 W zakresie zrównoważonego rozwoju, Przedstawicielstwo BGK w Brukseli koordynowało również 

przygotowanie BGK do złożenia wniosku o wsparcie techniczne ze strony KE dla projektu Zrównoważony Rozwój 

w BGK. W grudniu 2020 roku BGK otrzymało informację o przyznaniu grantu na wsparcie dla w/w projektu 

w wysokości 500 tys. EUR. Podejmowano również działania mające na celu wymianę wiedzy w zakresie 

zrównoważonego rozwoju oraz budowę wizerunku BGK jako organizacji zrównoważonej. Realizacji wyżej 

wymienionych celów służył będzie również cykl warsztatów organizowanych dla europejskich banków rozwoju. 

Przygotowania rozpoczęto w ostatnich miesiącach 2020 roku.  

Przedstawicielstwo BGK koordynowało również przygotowanie spotkań w ramach grupy Big5 (BGK, KFW, CDC, CDP, 

ICO) jak również w formacie Big5+1 (z udziałem EBI) poświęconych tematyce europejskiej (przede wszystkim InvestEU 

oraz sytuacja postCOVID). 
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Przedstawicielstwo BGK w Brukseli utrzymuje również stały i regularny kontakt z przedstawicielami innych banków 

i instytucji rozwoju mających stałą obecność w Brukseli (m.in. KFW, CDC, CDP, BPIFrance, InvestNL, EBOIR oraz grupa 

EBI), jak również koordynuje większość tematów związanych z agendą europejską w ramach organizacji ELTI. 

Dodatkowo przedstawicielstwo utrzymuje bezpośrednie relacje z EBI. W 2020 roku głównymi obszarami współpracy 

były: wymiana informacji w zakresie instrumentów łagodzących skutki pandemii COVID-19 oraz European Guarantee 

Fund. 

Przedstawicielstwo BGK w Brukseli utrzymuje również stały i regularny kontakt z przedstawicielami Stałego 

Przedstawicielstwa RP przy UE oraz przedstawicielami polskiego biznesu obecnego w Brukseli. Ważnym aspektem 

działalności jest również utrzymywanie networkingu z polskimi urzędnikami w instytucjach europejskich. 

Przedstawicielstwo BGK we Frankfurcie n/Menem 

Po otrzymaniu notyfikacji na otwarcie Przedstawicielstwa we Frankfurcie n/Menem ze strony niemieckiego regulatora 

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa odbyło się dnia 29 

maja 2019r. we Frankfurcie n/Menem w Villa Kennedy, w którym uczestniczyli przedstawiciele ze sfer finansowo-

bankowych. 

W 2020 roku współpracy z KfW Bankengruppe, Frankfurt n/Menem (m.in. zorganizowanie w dniu 17 listopada 2020r. 

w trybie online workshop’u nt. „Sovereign risk” dla przedstawicieli DRF i DFS) oraz nawiązanie relacji z „ramieniem 

komercyjnym” KfW Bankengruppe – KfW IPEX- Bank GmbH, Frankfurt n/Menem. 

Nawiązanie współpracy z następującymi niemieckimi regionalnymi bankami rozwoju: 

 LfA Förderbank Bayern, Monachium, 

 Sächsische Aufbaubank (SAB), Drezno, 

 Bürgschaftsbank Sachsen z Grupy SAB, Drezno, 

 WI-Bank, Offenbach n/Menem, 

 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), Poczdam, 

 Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin,  

 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Moguncja.  

We współpracy z Departamentem Komunikacji został opublikowany w listopadzie 2020 roku Komunikat nt. rynku 

niemieckiego w ponad 20 mediach o zasięgu ogólnopolskim. 

Dnia 25 listopada 2020r. odbyła się konferencja hybrydowa w Pile. Organizatorem debaty była DPConsulting Bremen. 

Udział w dyskusji panelowej w części dotyczącej wsparcia polskich firm w ich ekspansji na rynku niemieckim.  

Dnia 25 września 2019r. (w formie tradycyjnej) i 26 listopada 2020r. (w formie hybrydowej) miały miejsce konferencje 

w Szczecinie pod nazwą „Dzień Polsko-Niemiecki w Starej Rzeźni”. Udział w blokach dyskusyjnych nt. wsparcie polskich 

firm dokonujących ekspansji w Niemczech.  

Przedstawicielstwo utrzymuje stałe, robocze kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi: Ambasada RP 

w Berlinie, Generalne Konsulaty w Kolonii i Monachium, frankfurckim oddziałem PAIiH oraz PKO BP S.A., Oddział 

Frankfurt n/Menem. 

Przedstawicielstwo BGK w Londynie 

W 2019 roku BGK uruchomił w Londynie swoje trzecie Przedstawicielstwo. Do głównych zadań Przedstawicielstwa 

należy wsparcie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, przyciąganie brytyjskich inwestorów do Polski oraz 

budowa i pogłębianie relacji z centrami i lokalnymi instytucjami finansowymi. Ponadto, przedstawicielstwo 

odpowiedzialne jest za monitoring regulacji dotyczących brytyjskiej gospodarki.  
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Dnia 15 stycznia 2020r. miało miejsce uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa w budynku The Gherkin przy St Mary Axe 

w City of London. W tym samym obiekcie Przedstawicielstwo BGK posiada swoje reprezentacyjne biuro. Otwarcie 

przedstawicielstwa było bardzo znaczącym, przygotowanym na poziomie światowym wydarzeniem, w którym 

uczestniczyli delegaci rządowej strony polskiej i brytyjskiej. Z oficjalnymi przemówieniami wystąpili Minister Finansów 

i Ambasador RP w Londynie. W evencie uczestniczyło ponad stu gości z polskich i brytyjskich izb i ministerstw, 

instytutów (British Polish Camber of Commerce, Polish City Club, City of London, European Commision), banków 

(EBOR, Bank of England, European Central Bank, ING Bank), funduszy (Amber Infrastructure), prezesów i członków 

zarządów dużych polskich przedsiębiorstw. Obecność BGK w City of London formułą przedstawicielstwa została 

również zauważona i szeroko odnotowana w komunikatach brytyjskich i polskich mediów. 

Ponadto w dniu wydarzenia Minister Finansów i Prezes BGK odbyli spotkania z przedstawicielami brytyjskiego rządu 

(Graham Stuart – Minister of Export, Steve Barclay – Chief Secretary to the Treasury i ówczesny Secretary of State for 

Exiting the European Union, Sajid Javid, ówczesny Chancellor of the Exchequer).   

W Ambasadzie RP została zorganizowana konferencja, otwarta m.in. przez Członka Zarządu BGK, Radosława Kwietnia, 

z prezentacjami pracowników BGK, polskiej i londyńskiej giełdy, EBOR, Ministerstwa Finansów: „Green Finance – 

Greening of the Polish capital market”.  

W październiku 2020 roku przedstawiciele BGK wzięli udział w Green Recovery Forum, które odbyło się w formie 

wirtualnej. Forum miało na celu zapoznanie z możliwościami współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie zielonych 

technologii, wyzwań gospodarczych i biznesowych w budowaniu nowoczesnej, zasobooszczędnej i zrównoważonej 

gospodarki. 

4.12 OBSŁUGA KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (z późn. zm.) od maja 2011 roku BGK prowadzi 

obsługę procesu konsolidacji środków publicznych, a od 1 stycznia 2015r. dodatkowo prowadzi obsługę rachunków 

depozytowych Ministra Finansów (MF). 

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy MF a BGK z dnia 19 grudnia 2014r. (z późn. zm.) do zadań BGK należy: 

 wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem od jednostek sektora finansów publicznych/podmiotów 

niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a zaliczanych do sektora instytucji rządowych 

i samorządowych, wolnych środków w depozyt lub zarządzanie, 

 dokonywanie zwrotu środków przekazanych MF wraz z odsetkami na rachunki jednostek/podmiotów, 

 prowadzenie rachunków bankowych na rzecz MF służących do przyjmowania środków od jednostek/podmiotów 

i ich zwrotu oraz przekazywania odsetek od tych środków, 

 realizacja przelewów zleconych przez MF z rachunków bankowych prowadzonych w BGK, 

 prowadzenie sprawozdawczości dla MF dotyczącej środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie. 

Zgodnie z Umową z dnia 3 grudnia 2014r. (z późn. zm.) zawartą pomiędzy MF a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

do zadań BGK należy: 

 wykonywanie czynności związanych z obsługą rachunków depozytowych MF (ewidencja analityczna środków dla 

poszczególnych depozytów sądowych w ramach każdego rachunku depozytowego MF, dzienne naliczenie odsetek 

oraz okresowa kapitalizacja odsetek należnych z tytułu środków przekazanych w każdy depozyt sądowy), 

 prowadzenie rachunków bankowych na rzecz MF służących do przyjmowania środków z rachunków 

depozytowych MF w depozyt overnight i ich zwrotu oraz przekazywania odsetek od tych środków, 

 prowadzenie na rzecz MF sprawozdawczości obejmującej depozyty sądowe, 

 współpraca z dyrektorami sądów powszechnych oraz kierownikami jednostek budżetowych posiadających na 

zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe w zakresie obsługi przypisanych danemu sądowi, 

rachunków depozytowych Ministra Finansów. 
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Łączna wartość skonsolidowanych środków na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosła 101,9 mld zł i była wyższa 

o  31,7 mld zł od stanu na koniec 2019 roku. 

Konsolidacja środków publicznych 

Według stanu na 31 grudnia 2020r., konsolidacji środków publicznych podlegało 2 452 rachunków bankowych. 

W 2020 roku zostały utworzone 6 416 depozyty terminowe/środki przekazane w zarządzanie terminowe. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. kwota utworzonych depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie 

terminowe przez jednostki/podmioty wyniosła 69,7 mld zł. Pozostałe środki jednostek były przekazywane na depozyt 

overnight/zarządzanie overnight. Według stanu na 31 grudnia 2020r. kwota przekazanych środków na depozyt 

overnight/zarządzanie overnight wyniosła 25,4 mld zł. 

Depozyty sądowe 

W 2015 roku BGK, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 83a, otworzył rachunki depozytowe Ministra 

Finansów dedykowane do przechowywania depozytów sądowych dla poszczególnych sądów powszechnych 

i wojskowych. Na dzień 31 grudnia 2020r. BGK obsługiwał 281 sądy powszechne i  wojskowe, dla których prowadził 

3 111 rachunków dedykowanych do obsługi depozytów sądowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. kwota 

skonsolidowanych środków depozytów sądowych wyniosła 6,8 mld zł. 

4.13 PROGRAMY EUROPEJSKIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest aktywnym partnerem administracji rządowej i samorządowej w obszarze realizacji 

programów europejskich. Bank realizuje programy o zasięgu krajowym i regionalnym, współpracując z  dysponentami 

środków w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W 2020 roku Bank koncentrował swoje 

działania na efektywnej dystrybucji powierzonych mu środków oraz monitorował bieżący postęp w ich realizacji, 

współpracując z podmiotami zaangażowanymi w ich realizację. Działania Banku nakierowane były w szczególności na 

współtworzenie i wdrażanie rozwiązań wspierających finansowo firmy oraz osoby dotknięte skutkami COVID-19, gdyż 

programy europejskie stanowią ważne ogniwo na rzecz niwelowania skutków COVID-19, zwłaszcza w obszarze 

działania MŚP. 

Menadżer Funduszu Funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020  

W perspektywie unijnej 2014-2020 zarządy 15 województw powierzyły Bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy 

oraz środki unijne, będące w ich dyspozycji w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), na realizację 

wsparcia finansowego w obszarze: rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz MŚP, instalacji odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji oraz rozwoju 

rynku pracy, w szczególności w zakresie finansowania kosztów związanych z podejmowaniem działalności 

gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz tworzeniem miejsc pracy.  

Wsparcie finansowe w ramach wymienionych wyżej obszarów Bank udostępnia w formie finansowania dłużnego 

(preferencyjne pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe) poprzez sieć instytucji finansujących, tj. pośredników 

finansowych (pośrednicy finansowi/pośrednicy), wybieranych w postępowaniach konkurencyjnych. Rolą pośredników 

finansowych jest udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom, poprzez bezpośrednią współpracę z podmiotami 

i osobami, do których wsparcie to jest adresowane.    

W przypadku finansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz efektywności energetycznej 

w sektorze mieszkaniowym, Bank pełni także rolę instytucji finansującej – udzielając preferencyjnych pożyczek 

(pożyczki JESSICA 2, pożyczki rewitalizacyjne) uzupełnianych środkami własnymi Banku. 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., Bank realizował projekty wsparcia we współpracy z następującymi 

województwami: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, 

śląskie (z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego – jako Menadżer Funduszu Funduszy). Łączna wartość 

środków powierzonych BGK przez władze w/w województw wynosi 5 780,7mln zł.  

Preferencyjne pożyczki dla mikro-, małych i średnich firm (MŚP) są dominującą formą wsparcia ze środków unijnych 

w ramach RPO. W 2020 roku Bank zawarł 121 nowych umów operacyjnych (o wartości 3 030,0 mln zł) z wybranymi 

pośrednikami finansowymi, na mocy których pośrednicy oferują atrakcyjne finansowanie dla firm i osób 

zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. W 2020 roku, pośrednicy finansowi udzielili 11 108 

jednostkowych wsparć na łączną kwotę 3 190,0 mln zł. Od początku realizacji tych projektów w perspektywie unijnej 

2014-2020 - do końca 2020 roku udzielono łącznie 24 229 wsparć dla ostatecznych odbiorców, na łączną kwotę 

5 640,0 mln zł. 

Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa przedstawia się następująco: 

 

           

instrumenty dłużne obsługiwane przez BGK jako MFF w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 

Pakiet unijnych instrumentów dłużnych udostępnianych przez BGK ze środków RPO 2014-2020 obejmuje: pożyczki, 

poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Szeroki pakiet produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej 

zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. W każdym z nich oferowane są pożyczki na rozwój firm 

– finansowane są projekty, które zwiększają konkurencyjność firm, poszerzają skalę ich działalności, bądź wzbogacają 

ich ofertę o nowe produkty i usługi. W ofercie wsparcia dostępne jest także finansowanie dla firm, będących 

w początkowej fazie rozwoju oraz dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Finansowanie unijne 

w tej formie zasila nie tylko biznes, ale także finansuje inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności 

energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze 

mieszkaniowym i publicznym. Do dnia 31 grudnia 2020r. wartość udzielonych wsparć w formie instrumentów dłużnych 

ze środków RPO 2014-2020 wyniosła 4 380,0 mln zł. 

  

zachodniopomorskie
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0,4 mld zł

Lp. Województwo Alokacja

1 dolnośląskie 613,3

2 kujawsko-pomorskie 135,9

3 lubelskie 404,6

4 lubuskie 198,0

5 łódzkie 570,9

6 małopolskie 555,4

7 mazowieckie 225,7

8 opolskie 227,6

9 podkarpackie 502,9

10 podlaskie 265,4

11 pomorskie 459,9

12 świętokrzyskie 359,5

13 warmińsko‐mazurskie 254,1

14 wielkopolskie 605,7

15 zachodniopomorskie 401,8

5 780,7Suma
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Na przestrzeni 2020 roku działania Banku skoncentrowane były na potrzebach firm zmagających się ze skutkami 

COVID-19. W pierwszej kolejności wypracowane zostały rozwiązania osłonowe dla tych, którzy skorzystali 

z finansowania dłużnego, a nie byli w stanie regulować terminowo zobowiązań z tym związanych. W tym celu Bank 

udostępnił współpracującym pośrednikom finansowym możliwość oferowania dodatkowej karencji w spłacie 

kapitału/odsetek, wakacji kredytowych, obniżenia oprocentowania udzielonej pożyczki, czy nie podejmowania działań 

windykacyjnych. Odpowiednie udogodnienia dotyczyły także instrumentu poręczeniowego. Następnie, współpracując 

z Urzędami Marszałkowskimi, Bank wypracował zmiany w ofercie pożyczkowej – wprowadzając tzw. finansowanie 

płynnościowe dla firm; wartość środków dodatkowo powierzonych Bankowi na ten cel wyniosła 637,1 mln zł. W 2020 

roku BGK kontynuował także obsługę projektów realizowanych w ramach perspektywy unijnej na lata 2007-2013, 

realizując tzw. politykę wyjścia w zakresie zarządzania funduszami powierniczymi JEREMIE. Wartość tych projektów, 

pozostających w obsłudze Banku na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 285,1 mln zł i dotyczyła województw: łódzkiego 

oraz mazowieckiego. 

Instrumenty dłużne, w których Bank bezpośrednio udziela finansowania ze środków regionalnych programów 

operacyjnych (rewitalizacja i efektywność energetyczna) 

Na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(EBI) w ramach unijnej perspektywy 2014-2020, BGK pełni rolę instytucji finansującej, tj. udziela pożyczek na 

finansowanie inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych województw i poprawy efektywności 

energetycznej w budynkach. Aktywność w tym zakresie stanowi kontynuację działań BGK, jako Funduszu Rozwoju 

Obszarów Miejskich zapoczątkowanych w perspektywie unijnej 2007-2013, udzielając pożyczek w ramach inicjatywy 

JESSICA.  

Współpracując z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 grudnia 2020r. BGK przyznał 80 pożyczek na 

łączną kwotę 251,1 mln zł. Środki powierzone BGK na pożyczki w Wielkopolsce pierwotnie w kwocie 285,8 mln zł 

zostały zwiększone do kwoty 319,5 mln zł. 

BGK na podstawie zawartych umów operacyjnych z EBI pełni rolę Pośrednika Finansowego w województwie 

pomorskim (umowa zawarta w grudniu 2017 roku), mazowieckim oraz śląskim (umowy zawarte w lutym 2018 roku). 

Wartość środków powierzonych BGK wynosi odpowiednio dla woj. pomorskiego 76,2 mln zł, mazowieckiego 

103,0 mln zł oraz śląskiego 193,3 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2020r. Bank przyznał 12 pożyczek na kwotę 63,7 mln zł 

w woj. pomorskim, 6 pożyczek na kwotę 66,4 mln zł w woj. mazowieckim oraz 8 pożyczek na kwotę 107,4 mln zł 

w woj. śląskim. 

Oprócz środków powierzonych Bankowi na preferencyjne pożyczki w regionach, BGK zapewnia także wkład własny 

w formie współfinansowania inwestycji (w ramach działalności własnej), wynoszącego co najmniej 123,3 mln zł. Kwota 

ta obejmuje województwa: wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie i śląskie. 

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią choroby COVID-19, w celu złagodzenia jej negatywnych skutków dla 

Beneficjentów Końcowych w/w programów, w porozumieniu z dysponentami środków Bank wprowadził możliwość 

zmiany warunków spłat pożyczek w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych, w zakresie: 

 zawieszenia spłat rat kapitałowych i/lub odsetkowych na ustalony okres, 

 wydłużenia terminu spłaty rat pożyczki o okres zawieszenia spłaty rat kapitałowych.  

Wsparcie dotyczy pożyczek JESSICA udzielonych w ramach perspektywy 2007-2013 oraz JESSICA 2/Pożyczki 

rewitalizacyjne z perspektywy 2014-2020. W ramach JESSICA do połowy stycznia 2021 roku podjęto 25 decyzji 

o zawieszeniu spłat na jednostkowe okresy długości od 4 do 8 miesięcy (w przypadku niektórych pożyczkobiorców 

karencje były przyznawane więcej niż raz), w ramach Jessica2 (tylko w Wielkopolsce) – 3 decyzje na jednostkowe 

okresy długości od 2 do 8 miesięcy. 

W 2020 roku realizowany był proces wyjścia z obsługi JESSICA Wielkopolska (2007-2013). 
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Obsługa programów o zasięgu krajowym 

W przypadku programów realizowanych na szczeblu krajowym, Bank pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, bądź 

Instytucji Pośredniczącej na podstawie umów zawieranych z odpowiednimi resortami administracji rządowej. 

Wsparcie dystrybuowane za pośrednictwem BGK obejmuje instrumenty dłużne (preferencyjne pożyczki, wejścia 

kapitałowe) oraz instrument mieszany łączący kredyt bankowy z dotacją (Kredyt na innowacje technologiczne 

w ramach POIR). Na przestrzeni 2020 roku BGK kontynuował efektywną realizację powierzonych Bankowi projektów, 

a także wspierał firmy dotknięte skutkami COVID-19. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych projektów 

i programów. 

Fundusz pożyczkowy wsparcia płynności (FPWP) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Z dniem 2 kwietnia 2020r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) - jako Instytucja Zarządzająca 

Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) - powierzyło Bankowi środki na realizację instrumentu wsparcia 

dla mikro-, małych i średnich firm dotkniętych skutkami COVID-19, pod nazwą Fundusz Pożyczkowy Wsparcia 

Płynności – FPWP POIR.  

Celem FPWP POIR jest wsparcie płynności przedsiębiorstw w związku z pandemią COVID-19, poprzez udzielanie 

dedykowanych pożyczek. Pożyczka ta jest nową formą finansowania MŚP w warunkach COVID-19, wprowadzoną do 

oferty programów europejskich Banku na podstawie umowy o finansowanie zawartej 2 kwietnia 2020r. z Minister 

Funduszy i Polityki Regionalnej. Udzielanie pożyczek ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP 

utrzymania bieżącej płynności i finansowanie jego codziennych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. Tymczasowa utrata płynności, na skutek COVID-19, nie stanowi przeszkody w udzieleniu pożyczki. 

Pożyczki przeznaczone są na szeroki przekrój wydatków pozwalających firmie odbudować swoją płynność i ją 

utrzymać: od sfinansowania wynagrodzeń pracowników, czy świadczeń publiczno-prawnych, po zakup towarów, 

uregulowanie płatności wobec dostawców, opłacenie rat leasingowych, czy zakup towaru. Pożyczki oferowane są na 

terenie całego kraju, przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank w postepowaniach konkurencyjnych.  

Do dnia 31 grudnia 2020r. udzielono łącznie 3 160 pożyczek o wartości 1 344,4 mln zł. 

Instrumenty kapitałowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Kapitałowe instrumenty finansowe wdrażane są poprzez cztery fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów 

niepublicznych utworzone w ramach trzech poddziałań oraz jednego działania POIR 2014-2020: poddziałanie 

3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy –  Starter, poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – 

Biznest, poddziałanie 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych, działanie 2.1 

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Realizacja każdego z czterech projektów bazuje na współpracy 

oraz podziale funkcji określonych szczegółowo w Umowie o współpracy trzech podmiotów, tj. Banku Gospodarstwa 

Krajowego, PFR TFI S.A. oraz PFR Ventures Sp. z o.o. Rolę beneficjenta środków POIR przeznaczonych na w/w 

instrumenty oraz podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie środków funduszy z POIR jest BGK, na podstawie umowy 

zawartej z MFiPR.   

Za utworzenie i zarządzanie funduszami odpowiedzialny jest PFR TFI S.A. oraz PFR Ventures Sp. z o.o. pełniący funkcję 

podmiotu zarządzającego portfelami inwestycyjnymi funduszy. 

Zadaniem funduszy jest dokonywanie inwestycji w MŚP (wejść kapitałowych) za pośrednictwem wybieranych 

pośredników finansowych. Środki na ten cel pochodzą z nabycia przez BGK, za środki POIR, wyemitowanych przez 

fundusze certyfikatów inwestycyjnych. Wartość projektów POIR dla funduszy kapitałowych wynosi 1 388,5 mln zł 

(z wymaganym wkładem prywatnym 2 185,4 mln zł). Od początku programu do końca 2020 roku udzielono łącznie 97 

wsparć dla Ostatecznych Odbiorców na łączną kwotę 368,5 mln zł. 
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Kredyt na Innowacje Technologiczne / Premia technologiczna 

Na podstawie umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016r. BGK pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 

odpowiedzialnej za realizację instrumentu Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instrument stanowi wsparcie dla MŚP realizujących projekty innowacyjne, 

udostępniane w formie premii technologicznej przeznaczanej na częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki 

komercyjne na realizację ww. projektów.  

Środki powierzone BGK na ten cel wynoszą około 2,5 mld zł. Rolą BGK jest organizowanie naborów wniosków 

o przyznanie MŚP dofinansowania w formie premii technologicznej.   

W sześciu dotychczas zakończonych konkursach (lata 2015-2020) maksymalna kwota wsparcia wynosiła 6 mln zł na 

projekt.  

W I połowie 2020 roku prowadzony był szósty nabór wniosków, który rozpoczął się 15 października 2019r. i zakończył 

się 31 maja 2020r. Złożono łącznie 77 wniosków na łączną kwotę wsparcia 263,49 mln zł. Dofinansowanie przyznano 

dla 46 wniosków na łączną kwotę wsparcia 156,57 mln zł. 

Wobec pandemii COVID-19 zmieniono zasady udzielania kredytu znacząco upraszczając dostęp do wsparcia 

i uruchomiono dnia 1 czerwca 2020r. kolejny – siódmy – konkurs. Konkurs zakończył się 5 stycznia 2021r. Zmiany 

dotyczyły m.in. rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych, możliwości objęcia wsparciem innowacji 

produktowych na poziomie przedsiębiorstwa (wcześniej poziom kraju), zniesienia limitu 6 mln zł dotacji na projekt, 

zwiększenia maksymalnej wartości kredytu technologicznego do 100% sumy wydatków kwalifikowalnych. Konkurs 

cieszył się znacznym zainteresowaniem przedsiębiorców – złożono 923 wnioski na kwotę 3,84 mld zł, tj. na kwotę 

wyższą niż wartość wniosków złożonych łącznie w czterech poprzednich konkursach.  

Łącznie we wszystkich dotychczasowych konkursach złożono 2 883 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 

wsparcia 10,35 mld zł. Na koniec 2020 roku było 575 aktywnych umów o dofinansowanie oraz wypłacono 1,39 mld zł 

dotacji.  

W 2020 roku BGK realizował ponadto zadania związane z: 

 zawieraniem z przedsiębiorcami umów o dofinansowanie. Od początku realizacji programu zawarto w sumie 646 

umowy o łącznej wartości dofinansowania około 2,2 mld zł, w tym w 2020 roku 23 umowy na kwotę 

dofinasowania około 87 mln zł, 

 wypłatą dofinansowania. Kwota zrealizowanych przez BGK wypłat na rzecz przedsiębiorców to 314,5 mln zł, 

i dokonano certyfikacji wydatków kwalifikowalnych w ramach zatwierdzonych do dofinansowania projektów na 

kwotę 619,3 mln zł; poziom płatności zrealizowanych przez BGK oznacza realizację, przyjętej przez Radę 

Ministrów, prognozy certyfikacji do Komisji Europejskiej na poziomie 103,22%, 

 kontrolą projektów w miejscu ich realizacji. W 2020 roku przeprowadzono 57 kontroli projektów POIR 2014-2020  

 (w tym: 38 kontroli planowych w trakcie realizacji; 15 kontroli planowych trwałości projektów; 4 kontrole doraźne 

w związku z podejrzewanymi nieprawidłowościami w realizacji projektów). 

Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

W lutym 2017 roku BGK zawarł umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na mocy której BGK 

pełni rolę Menedżera Funduszu Funduszy odpowiadającego za wdrażanie instrumentu pożyczkowego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).  

Środki w wysokości 686,8 mln zł udostępniane są przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, poprzez sieć wybieranych 

pośredników finansowych, w formie pożyczek na realizację inwestycji związanych z budową, rozbudową i przebudową 

sieci dostępowych do szerokopasmowego Internetu. 
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Do końca 2020 roku pośrednicy finansowi udzielili 56 pożyczek w wysokości ok. 135 mln zł. 

Dodatkowym aspektem było podjęcie przez BGK natychmiastowych działań w związku z wystąpieniem zagrożenia 

spowodowanego epidemią COVID-19. We współpracy z IP Bank wprowadził do projektu ułatwienia dla Ostatecznych 

odbiorców, których dotknęła sytuacja epidemiczna (problemy z płynnością, konieczność zwolnień pracowników, 

zawieszenie łańcucha dostaw).Pośrednicy finansowi zaakceptowali wprowadzone zmiany.  

Na chwilę obecną ułatwienia, takie jak: możliwość finasowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę 

o pracę, obniżenie oprocentowania, dodatkowa karencja w spłacie kapitału, wakacje kredytowe, zniesienie 

konieczności zaangażowania wkładu krajowego czy wkładu Pożyczkobiorców będą obowiązywały do końca czerwca 

2021 roku.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

W 2009 roku BGK rozpoczął obsługę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji 

realizowanych w ramach kilku działań PROW 2007-2013. Dzięki takiemu systemowi jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) oraz lokalne grupy działania (LGD) uzyskały możliwość sprawniejszej realizacji projektów 

w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, 

wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, aktywizacji ludności wiejskiej, stymulowania 

powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi, a także budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.  

W ramach PROW 2007-2013 zawarto 5 518 umów pożyczek na kwotę 3,9 mld zł. 

Od lipca 2016 roku mechanizm wyprzedzającego finansowania jest kontynuowany w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pożyczki udzielane są na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji 

realizowanych przez JST i LGD. W 2020 roku zawarto 142 umowy pożyczki na kwotę 62,9 mln zł.  

Od początku obsługi PROW 2014-2020 zawarto 1361 umów pożyczek na kwotę 812,1 mln zł. 

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka 

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest realizowany przez BGK ze środków Ministra Inwestycji 

i Rozwoju (dysponenta środków), na podstawie umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2016r. Jego celem jest finansowe 

wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  Łącznie na ten cel przeznaczono około 200 mln zł do wykorzystania 

w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z dłużnych 

instrumentów finansowania, oferowanych przez BGK w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, 

z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.     

Ze środków Projektu udzielane są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni 

przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na 

obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 

i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach 

przetargowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. udzielono 573 pożyczki na kwotę 93,6 mln zł (udział BGK). 

4.14 PROGRAMY SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO (SBC) 

Realizując zadania związane ze wspieraniem społecznego budownictwa czynszowego, Bank udzielał finansowania oraz 

obsługiwał następujące programy rządowe: 

 program finansowania zwrotnego SBC, który polega na udzielaniu kredytów z przeznaczeniem na budowę 

mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich o umiarkowanych czynszach/opłatach eksploatacyjnych, 
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 program popierania budownictwa mieszkaniowego, wynikający z obsługi zobowiązań zlikwidowanego Krajowego 

Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Program polegał na udzielaniu kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlane (kredyt PIB) związane z budową mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich. 

W sierpniu 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących 

lokali powstałych przy udziale tego finansowania. Rozporządzenie wydłużyło do 3 miesięcy termin naboru wniosków 

o udzielenie finansowania zwrotnego w edycji jesiennej. Po zmianie nabór wniosków odbywa się corocznie w okresach 

od dnia 1 do dnia 31 marca oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września.  

Ponadto, do kluczowych, wypracowanych w 2020 roku, rozwiązań pakietu mieszkaniowego określonych w ustawie 

z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa należy wprowadzenie 

następujących rozwiązań: 

 dojście do własności przez najemców/lokatorów mieszkań sfinansowanych przy udziale preferencyjnego 

finansowania zwrotnego SBC,  

 zwiększenie grantu dla gmin z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań społecznych, z 20% kosztów przedsięwzięcia 

nawet do 35% i zmiana warunków wypłaty wsparcia (wcześniej jako refundacja kosztów, a obecnie również jako 

przedpłata),  

 powołanie nowych rozwiązań w montażu finansowym przedsięwzięć budowlano-inwestycyjnych, takich jak 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa obsługiwany przez BGK oraz Fundusz Społecznych Inicjatyw 

Mieszkaniowych obsługiwany przez KZN, stanowiących wsparcie dla gmin, które ucierpiały w wyniku pandemii 

lub nie posiadają zabezpieczonych środków na cele mieszkaniowe, 

 wprowadzenie nowych zasad rozliczenia partycypacji, m.in. formuły częściowych „wakacji czynszowych”,  

 umożliwienie pobierania od najemcy wskazanych w ustawie opłat dodatkowych, których łączna kwota nie może 

przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej lokalu,  

 wprowadzenie możliwości wynajmu mieszkań przez pracodawców lub organizacje pozarządowe w celu 

podnajmu/udostępnienia mieszkania osobom fizycznym.  

Powyższe rozwiązania mają na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce i zapewnienie impulsu dla gospodarki, 

zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej. 

W 2020 roku BGK uczestniczył w spotkaniach z organizacjami zrzeszającymi inwestorów SBC (towarzystwa 

budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe) oraz zorganizował cykl webinariów. Poza tym, zrealizowano 

ponad 200 spotkań i kontaktów z istniejącymi oraz potencjalnymi Klientami, większość przy wykorzystaniu narzędzi 

łączności zdalnej, podczas których pracownicy BGK przedstawiali ofertę finansowania zwrotnego i kredytu 

budowlanego oraz planowanych zmian w legislacji. 

W 2020 roku odbyły się dwa nabory wniosków w ramach programu SBC. Ósma i dziewiąta edycja programu 

zaowocowały 48 wnioskami o kredyty w łącznej kwocie 565,2 mln zł. Zdecydowaną większość wnioskodawców (32 

podmioty) stanowiły publiczne towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), które złożyły 38 wniosków na łączną 

kwotę 393,7 mln zł, co stanowiło prawie 70% wnioskowanej kwoty finansowania. W VIII i IX edycji programu udział 

wzięło również 6 spółdzielni mieszkaniowych (90,4 mln zł), 2 spółki gminne (4,2 mln zł) oraz 2 prywatne towarzystwa 

budownictwa społecznego (77 mln zł). Mimo spadku liczby złożonych wniosków w porównaniu z 2019 rokiem, 

w którym złożono 73 wnioski na łączną kwotę ponad 441 mln zł, widoczny jest znaczący, 28% wzrost wnioskowanego 

wolumenu kredytów.  
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Po odrzuceniu wniosków niespełniających kryteriów ustawowych lub wymogów Banku oraz rezygnacji jednego 

wnioskodawcy z VIII edycji do dalszego procedowania pozostały 42 wnioski o udzielenie finansowania na kwotę ponad 

529 mln zł. z przeznaczeniem na budowę 2 743 mieszkań. BGK zakłada, że zdecydowana większość umów kredytu z VIII 

i IX edycji zostanie podpisana w 2021 roku, a wypłata środków będzie następowała sukcesywnie w kolejnych latach. 

W 2020 roku BGK udzielił 36 kredytów SBC na kwotę 235,5 mln zł. Były one przeznaczone na realizację przedsięwzięć 

zakładających budowę 1 615 mieszkań. Poza tym dla jednej umowy z 2019 roku podwyższono kwotę kredytu 

o 889 tys. zł. W 2020 roku do użytkowania oddano 944 mieszkania. 

Niezależnie od zadań związanych z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego na wynajem, wynikających 

z realizacji programów rządowych, BGK posiada w swojej ofercie kredyty budowlane udzielane na zasadach 

rynkowych. W 2020 roku BGK udzielił łącznie 13 kredytów budowlanych na kwotę 60,9 mln zł przeznaczonych na 

budowę 524 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. 

Realizacja zobowiązań dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (d. KFM) 

Znaczącą część działalności BGK stanowiła obsługa portfela kredytów udzielonych ze środków zlikwidowanego KFM, 

w szczególności administracja kredytowa, aktualizacja prawnych zabezpieczeń wierzytelności i monitoring ekspozycji 

kredytowych. 

Saldo zadłużenia kredytów dawnego KFM na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 4 169,4 mln zł i było niższe 

o 377,5 mln zł od stanu na koniec 2019 roku. 

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych 

Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają wyodrębnianie na własność lokali 

mieszkalnych wybudowanych przy udziale kredytów udzielonych przez BGK ze środków dawnego KFM oraz środków 

własnych w ramach wykonania zobowiązań funduszu. 

W 2020 roku na wniosek 86 kredytobiorców, na własność zostało wyodrębnionych 671 lokali mieszkalnych. W związku 

z wyodrębnieniem ww. lokali mieszkalnych zadłużenie z tytułu kredytu zostało spłacone w wysokości 26,8 mln zł, a do 

Funduszu Dopłat wpłynęło 4,48 mln zł z tytułu spłaty umorzenia części kredytu preferencyjnego na przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowalne (umorzenie części kredytu przysługiwało kredytobiorcom w przypadku zrealizowania 

inwestycji w terminie określonym w przepisach zewnętrznych, jednakże w przypadku wyodrębniania na własność 

lokali wybudowanych przy udziale kredytów dawnego KFM istnieje obowiązek zwrotu do Funduszu Dopłat 

przypadającej na dany lokal części umorzenia). 

4.15 FUNDUSZE PRZEPŁYWOWE 

Zgodnie z postanowieniami statutu BGK oraz odrębnych ustaw i innych aktów prawnych, BGK sporządza dla funduszy 

przepływowych bilanse, rachunki zysków i strat poszczególnych funduszy związanych z działalnością zleconą. Aktywa 

i zobowiązania funduszy przepływowych nie są wykazywane w bilansie BGK, ponieważ nie spełniają definicji aktywów 

i zobowiązań. Bank jest jednostką organizacyjną, która na mocy stosownych ustaw kieruje polityką finansową 

i operacyjną funduszy przepływowych. Nie sprawuje nad nimi kontroli, nie osiąga korzyści ekonomicznych z ich 

działalności oraz nie ponosi ryzyka kredytowego związanego z tymi aktywami. 

Sprawozdania tych funduszy mają charakter wyłącznie prezentacyjny i są realizacją wymogów ustawowych. 
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4.15.1 FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (FPCOV-19) 

Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest FPCOV-19.  

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. 

zm.), w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wsparcia realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki Funduszu służą wsparciu finansowemu sektora publicznego i wielu obszarów 

gospodarki, przyczyniając się do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. FPCOV-

19 ma charakter funduszu przepływowego. Bank zarządza jedynie przepływami środków finansowych. Bilans oraz 

rachunek zysków i strat Funduszu jest wyłączony z bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku. W Funduszu 

gromadzone są wpływy z ustawowych tytułów, w tym z przeprowadzanych przez BGK emisji obligacji. Wypłaty 

z Funduszu dokonywane są przez dysponentów wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem 

bankowości elektronicznej, udostępnionej przez bank na podstawie porozumień zawartych z dysponentami. 

 Realizacja zadań Funduszu 

Łączne wpływy FPCOV-19 w 2020 roku wyniosły 110,4 mld zł. Wpływy z głównego źródła zasilania Funduszu, 

tj. pochodzące z emisji obligacji przeprowadzonych na rzecz Funduszu przez BGK wyniosły 100,8 mld zł. Fundusz został 

też zasilony środkami z budżetu państwa w kwocie 9,6 mld zł. Łączne wydatki Funduszu wyniosły 92,8 mld zł, w tym 

wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły ponad 92,7 mld zł. 

TABELA 15: Główne wielkości charakteryzujące działalność FPCOV-19 (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 110 413,0 0,0 110 413,0 - 

Dłużne papiery wartościowe 15 532,0 0,0 15 532,0 - 

Środki wykorzystane przez dysponentów 92 735,4 0,0 92 735,4 - 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych 
obligacji  101 692,3 0,0 101 692,3 - 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy  -847,6 0,0 -847,6 - 

Wpływy do Funduszu: 110 420,4 0,0 110 420,4 - 

Wpływy z emisji obligacji 100 843,2 0,0 100 843,2 - 

Wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich 9 567,5 0,0 9 567,5 - 

Pozostałe wpływy 9,6 0,0 9,6 - 

Wydatki z Funduszu: 92 767,0 0,0 92 767,0 - 

Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem  
COVID-19 92 735,4 0,0 92 735,4 - 

Obsługa obligacji 29,8 0,0 29,8 - 

Pozostałe wydatki 1,8 0,0 1,8 - 

 

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat 

Na koniec 2020 roku FPCOV-19 osiągnął sumę bilansową w wysokości 110,4 mld zł. Aktywa funduszu obejmowały 

m.in. środki ulokowane w papierach wartościowych w kwocie 15,5 mld zł. Aktywa z tytułu środków wykorzystanych 

przez dysponentów wyniosły 92,7 mld zł. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych na potrzeby FPCOV-19 obligacji 

wyniosły 101,7 mld zł. Wynik finansowy FPCOV-19 odnotowany w 2020 roku to -0,8 mld zł. 
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4.15.2 KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY (KFD) 

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 

27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, funkcjonuje w strukturach BGK 

od 2004 roku. Celem funduszu jest finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, w tym autostrad i dróg 

ekspresowych, a także finansowanie wydatków związanych z płatnościami na rzecz operatorów autostrad płatnych, 

oraz z budową i eksploatacją systemów poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. Bank, prowadząc obsługę 

funduszu, administruje środkami zasilającymi fundusz (wpływy z opłaty paliwowej od paliw silnikowych i gazu do 

napędu pojazdów, refundacje z funduszy Unii Europejskiej, przychody z elektronicznego i manualnego systemu poboru 

opłat za przejazd po drogach krajowych, opłaty drogowe, kary i grzywny), pozyskuje na rzecz funduszu zewnętrzne 

finansowanie poprzez emisję obligacji oraz zaciąganie kredytów (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym), 

realizuje wypłaty ze środków funduszu na finansowanie infrastruktury drogowej oraz związane z obsługą zadłużenia 

funduszu.  

KFD stanowi główne źródło finansowania dróg krajowych, których budowa i modernizacja realizowana jest w ramach 

wieloletnich rządowych programów drogowych. Aktualnie fundusz zaangażowany jest w finansowanie Programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) – dokumentu kluczowego dla realizacji 

„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)” w zakresie polityki 

transportowej państwa. W Programie limit wydatków do sfinansowania przez BGK ze środków KFD określono na 

poziomie 163,9 mld zł.  

Realizacja zadań funduszu 

Łączne wpływy KFD w 2020 roku wyniosły 17,8 mld zł. Wpływy z podstawowego źródła zasilania funduszu, z opłaty 

paliwowej osiągnęły poziom 4,9 mld zł. Wpływy z tytułu refundacji z budżetu środków europejskich wydatków 

poniesionych na inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej wyniosły 4,4 mld zł. W 2020 roku Fundusz 

został zasilony środkami dotacji z budżetu państwa w kwocie 1,2 mld zł oraz uruchomiono 4,6 mld zł transz kredytów 

EBI. 

TABELA 16: Przepływy finansowe KFD (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wpływy z opłaty paliwowej 4 888,3 5 811,8 -923,5 -15,9% 

Wpływy z refundacji z funduszy UE 4 404,4 5 193,5 -789,1 -15,2% 

Wpływy z kredytów 4 602,6 0,0 4 602,6 - 

Wpływy z emisji obligacji  0,0 0,0 0,0 - 

Wpływy z poboru opłat za przejazd 1 979,2 2 042,6 -63,4 -3,1% 

Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien 183,3 203,0 -19,7 -9,7% 

Wpływy od operatorów autostrad płatnych 199,7 215,1 -15,4 -7,2% 

Pozostałe wpływy 326,7 484,5 -157,8 -32,6% 

Środki budżetowe 1 200,0 0,0 1 200,0 - 

RAZEM WPŁYWY 17 784,1 13 950,6 3 833,5 27,5% 

Wydatki na zadania drogowe 13 232,0 9 597,5 3 634,5 37,9% 

Wypłaty na rzecz operatorów autostrad płatnych 1 941,8 1 702,6 239,2 14,0% 

Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd 416,1 390,5 25,6 6,6% 

Wydatki na obsługę kredytów i obligacji 2 244,0 2 111,2 132,8 6,3% 

Pozostałe wydatki 7,8 8,3 -0,5 -6,0% 

RAZEM WYDATKI 17 841,6 13 810,1 4 031,5 29,2% 

 

W 2020 roku BGK zawarł z EBI dwie umowy finansowe: „Modernizacja dróg w Polsce IV” na kwotę 150 mln EUR oraz 

„Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Trójmiasto)” na kwotę 150 mln EUR. 

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły 17,8 mld zł, w tym: 
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 płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

wyniosły 13,2 mld zł, 

 wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd 0,4 mld zł, 

 wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na 

obsługę kredytów 1,6 mld zł), 

 wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych wyniosły 1,9 mld zł. 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości 58,6 mld zł, tj. o 11,1% wyższą od stanu 

z końca 2019 roku. Stan należności od sektora budżetowego, na który składa się równowartość wypłat zrealizowanych 

w ciężar zaciągniętych kredytów i obligacji wyemitowanych na rzecz KFD, wyniósł na koniec 2020 roku 55,8 mld zł i był 

wyższy od stanu z końca 2019 roku o 11,9%. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych na potrzeby KFD kredytów 

i wyemitowanych obligacji w kwocie 56,4 mld zł były wyższe od stanu na koniec 2019 roku o 6,1 mld zł.  

TABELA 17: Główne wielkości charakteryzujące działalność KFD (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Suma bilansowa 58 605,6 52 733,3 5 872,3 11,1% 

Należności od SP z tyt. rozliczenia wypłat KFD 55 848,6 49 918,2 5 930,4 11,9% 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i 
wyemitowanych obligacji  56 413,8 50 305,5 6 108,3 12,1% 

Wynik finansowy -1 613,2 -1 559,8 -53,4 3,4% 

 

4.15.3 FUNDUSZ KOLEJOWY (FK) 

Fundusz Kolejowy, utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu 

Kolejowym, funkcjonuje od 2006 roku. Jego celem jest finansowanie przygotowania oraz budowy i przebudowy linii 

kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych, likwidacji zbędnych linii kolejowych, wydatków bieżących PKP 

Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej oraz 

dofinansowanie działalności zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za 

korzystanie z infrastruktury kolejowej. Ze środków FK może być również finansowany zakup i modernizacja pojazdów 

kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej i do 

prowadzenia działań ratowniczych, nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) przez Skarb Państwa 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK S.A. oraz zadania samorządów 

województw związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów 

pasażerskich. Bank, prowadząc obsługę funduszu, administruje środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłaty 

paliwowej od paliw silnikowych i gazu do napędu pojazdów (w części przypadającej na rzecz funduszu) i realizuje 

wypłaty ze środków funduszu na finansowanie ww. zadań. 

Zaangażowanie FK w finansowanie infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez PKP PLK S.A, określone zostało 

w przyjętym w 2015 roku (corocznie aktualizowanym) programie rządowym pn. „Krajowy Program Kolejowy do 2023 

roku. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, który jest strategicznym dokumentem 

ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji inwestycji kolejowych w Polsce. Kolejnym dokumentem 

strategicznym jest program wieloletni „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, 

w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, który ma się przyczynić do poprawy dostępności transportowej 

i spójności komunikacyjnej poszczególnych regionów Polski, a jego cele zostały zdefiniowane w „Strategii Rozwoju 

Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”. Zgodnie z założeniami Programu, środki finansowe na 

realizację jego celów mogą pochodzić między innymi z Funduszu Kolejowego. 
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Realizacja zadań funduszu 

Wpływy FK w 2020 roku wyniosły 1,8 mld zł i były to przede wszystkim wpływy z opłaty paliwowej. Łączne wydatki 

z funduszu wyniosły 1,2 mld zł, w tym:  

 wydatki na inwestycje PKP PLK S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. wyniosły 0,3 mld zł, 

 wydatki na rzecz samorządów województw związane z zakupem, modernizacją i naprawą pojazdów kolejowych 

wyniosły 0,1 mld zł,  

 wydatki bieżące wynikające z zadań zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) wyniosły 0,8 mld zł.  

TABELA 18: Główne wielkości charakteryzujące działalność FK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 1 422,6 781,0 641,6 82,2% 

Dłużne papiery wartościowe 1 404,3 762,6 641,7 84,1% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy  7,4 18,8 -11,4 -60,6% 

Wpływy do Funduszu: 1 831,3 1 972,9 -141,6 -7,2% 

Wpływy z tytułu opłaty paliwowej 1 753,9 1 953,0 -199,1 -10,2% 

Środki przekazane przez Urząd Dozoru Technicznego 50,0 0,0 50,0 - 

Pozostałe wpływy 27,4 19,9 7,5 37,7% 

Wydatki z Funduszu: 1 189,7 1 677,3 -487,6 -29,1% 

Wydatki na zadania kolejowe 1 188,9 1 676,4 -487,5 -29,1% 

inwestycje 282,2 1 175,9 -893,7 -76,0% 

zakup,modernizacja, naprawa pojazdów kolejowych - 
samorządy województw 

135,5 121,4 14,1 11,6% 

nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A. 0,0 46,5 -46,5 -100,0% 

wydatki bieżące PKP PLK S.A. 771,2 332,5 438,7 131,9% 

Pozostałe wydatki 0,9 0,9 0,0 0,0% 

 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na koniec 2020 roku FK osiągnął sumę bilansową w wysokości 1,4 mld zł, tj. o 0,6 mld zł wyższą od osiągniętej na 

koniec 2019 roku. Wynik finansowy FK uzyskany w 2020 roku wyniósł 7,4 mln zł. 

4.15.4 FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (FŻŚ) 

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym Fundusz Żeglugi Śródlądowej, utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, stał się 

Funduszem Żeglugi Śródlądowej w rozumieniu nowej ustawy, przejmując jego istniejące aktywa i pasywa i rozpoczął 

działalność jako fundusz przepływowy umiejscowiony w BGK. Celem funduszu jest wspieranie śródlądowego 

transportu wodnego poprzez dofinansowanie modernizacji taboru żeglugowego oraz innych przedsięwzięć 

dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć służących poprawie ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Ze środków funduszu dokonuje się wypłaty na rzecz armatorów żeglugi 

śródlądowej z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych refinansowania zakupu składników wyposażenia statku 

oraz umorzenia części kredytów preferencyjnych w ciężar środków funduszu. Wsparcie udzielane dla armatorów ze 

środków FŻŚ stanowi pomoc de minimis i udzielane jest przez BGK zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. Bank, prowadząc obsługę funduszu, administruje środkami funduszu 

pochodzącymi z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z dotacji 

z budżetu państwa. 
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Realizacja zadań Funduszu 

W 2020 roku łączne wpływy FŻŚ wyniosły 3,0 mln zł, w tym 1,5 mln zł stanowiła dotacja z NFOŚiGW, natomiast wydatki 

FŻŚ wyniosły 0,7 mln zł. W 2020 roku została zawarta jedna umowa o udzielenie kredytu preferencyjnego na kwotę 

0,7 mln zł z datą uruchomienia środków w 2021 roku. 

TABELA 19: Główne wielkości charakteryzujące działalność FŻŚ (w mln zł)  

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 52,7 51,5 1,2 2,3% 

należności z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych 4,0 5,2 -1,2 -23,1% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -0,1 0,5 -0,6 - 

Wpływy z tytułu składek armatorów i dotacji z NFOŚiGW 
pomniejszone o zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 
ubiegły 

1,4 1,5 -0,1 -6,7% 

Udzielone kredyty preferencyjne 0,0 1,4 -1,4 -100,0% 

Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku 0,1 0,0 0,1 - 

 

Na koniec 2020 roku Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości 52,7 mln zł, a portfel kredytowy FŻŚ wyniósł 

4,0 mln zł.  

4.15.5 FUNDUSZ DOPŁAT (FD) 

W 2020 roku ze środków Funduszu Dopłat BGK finansowało realizację zadań związanych z obsługą następujących 

programów:  

 dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (DSS),  

 finansowego wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (RnS),  

 finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na wynajem (BSK), 

 pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (MdM), 

 pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (MnS), 

 dopłat do oprocentowania do kredytów udzielonych przez BGK SIM/TBS, spółkom gminnym oraz spółdzielniom 

mieszkaniowym zwany dalej „programem popierania budownictwa mieszkaniowego” (SBC). 

Realizacja zadań Funduszu 

Dopłaty do oprocentowania kredytów  

Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej są realizowane na podstawie 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2002r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. 

W ramach programu DSS BGK kontynuował współpracę z bankami w zakresie rozliczania dopłat do oprocentowania 

i nadwyżek odsetek spłacanych przez kredytobiorców z tytułu udzielonych przez banki kredytujące w latach 2003-2005 

kredytów o stałej stopie procentowej. BGK realizuje dopłaty w okresach, gdy oprocentowanie umowne wg stałej stopy 

procentowej (6,5%) jest niższe od ustalonej ustawowo stawki WIBOR3M powiększonej o stałą marżę 1,5%. 

W przypadku, gdy oprocentowanie umowne jest wyższe - rozliczeniom podlegają nadwyżki odsetek spłaconych przez 

kredytobiorców.  

Przekazane przez banki kredytujące do BGK w 2020r. nadwyżki odsetek od kredytów mieszkaniowych o stałej stopie 

procentowej wyniosły 0,2 mln zł, zwiększając stan FD z tego tytułu do kwoty 2,5 mln zł. 
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Rodzina na Swoim 

Działania związane z obsługą programu RnS prowadzone były na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006r. 

o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Obejmowały one bieżącą obsługę 

zawartych z bankami kredytującymi umów w sprawie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów 

preferencyjnych, obsługę rejestru docelowych kredytobiorców kredytu preferencyjnego, dokonywanie wypłat 

należnych kwot dopłat, a także kontrole w bankach kredytujących wykonywane w zakresie zgodności udzielonych 

kredytów i zastosowanych dopłat z obowiązującymi regulacjami. 

Na koniec 2020 roku w obsłudze banków kredytujących pozostawały 191 972 kredyty preferencyjne udzielone 

w latach 2007-2013. Od początku obsługi programu do dnia 31 grudnia 2020r. z tytułu udzielonych kredytów 

preferencyjnych BGK przekazał bankom kredytującym łączną kwotę dopłat w wysokości 4 515,1 mln zł, z czego dopłaty 

przekazane w 2020 roku stanowiły kwotę 62,5 mln zł. 

Wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem 

Działania związane z obsługą programu BSK prowadzone były na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. 

o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń i w 2020 roku polegały na przyjmowaniu, ocenie 

i kwalifikacji wniosków o finansowe wsparcie oraz zawieraniu i obsłudze umów z lat 2015 - 2020. Od początku 

programu do 31 grudnia 2020r. wypłacono kwotę 922,1 mln zł, z czego w 2020r. 176,1 mln zł. W 2020r. do udzielenia 

finansowego wsparcia z FD zakwalifikowano 66 wniosków na łączną kwotę 133,9 mln zł. Od początku programu do 

dnia 31 grudnia 2020r. zawarto (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 1 535 umów na łączną kwotę wsparcia 1 309,6 

mln zł, z czego w 2020r. zawarto (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 65 umów na łączną kwotę 135,1 mln zł. Od 

początku programu do dnia 31 grudnia 2020r. inwestorzy zakończyli i rozliczyli 1 405 przedsięwzięć, w wyniku, których 

powstało 21 912 lokali mieszkalnych, 197 mieszkań chronionych, 11 pomieszczeń tymczasowych, 1 229 miejsc 

w noclegowniach, ogrzewalniach i schroniskach dla bezdomnych, z czego w 2020 roku rozliczono łącznie 95 

przedsięwzięć w wyniku, których utworzono 2 278 lokali mieszkalnych 7 mieszkań chronionych, 11 pomieszczeń 

tymczasowych i 118 miejsc w schroniskach, ogrzewalniach i noclegowniach.  

Ponadto w 2020 roku Bank uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu zmian w programie. Rozwiązania znalazły się 

w ustawie z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz ustawie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu 

nieruchomości. Do najważniejszych zmian należą: 

 podwyższenie progów finansowego wsparcia, 

 umożliwienie remontu pustostanów (bez konieczności wyłączania ich z użytkowania), 

 rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych, 

 objęcie finansowym wsparciem przedsięwzięć dotyczących zamieszkałych lokali mieszkalnych (w połączeniu 

z premią remontową z FTiR), 

 wprowadzenie możliwości dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i niezakończonych, 

 możliwość finansowania dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 

seniorów, 

 finansowanie budowy i przebudowy komunalnej infrastruktury technicznej i społecznej. 

Powyższe rozwiązania mają na celu poprawę dostępności mieszkań na wynajem dla osób nisko- i średniozamożnych. 
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Mieszkanie dla Młodych 

Działania związane z obsługą programu MdM prowadzone były na podstawie Ustawy z dnia 27 września 2013r. 

o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i w 2020 roku polegały na prowadzeniu 

ewidencji nabywców oraz dzieci nabywców, spełniających wymagania ustawowe do korzystania z finansowego 

wsparcia, przyznawaniu należnej kwoty dodatkowego dofinansowania z przeznaczeniem na spłatę części kredytu, na 

podstawie przekazanych przez instytucje kredytujące wniosków o dodatkowe finansowe wsparcie, wypłatach ze 

środków FD dodatkowego finansowego wsparcia oraz kontrolach w instytucjach kredytujących, które obejmowały 

zgodność udzielonego kredytu z warunkami Ustawy i warunkami umowy zawartej przez instytucje kredytujące z BGK. 

Od początku programu do dnia 31 grudnia 2020r. z tytułu udzielonych kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego 

oraz dodatkowego finansowego wsparcia BGK przekazał instytucjom kredytującym środki na finansowe wsparcie 

w łącznej wysokości 3 020,5 mln zł, z czego w 2020 roku 5,3 mln zł. 

Program popierania budownictwa mieszkaniowego 

Od początku programu do dnia 31 grudnia 2020r. z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów BGK 

przekazał środki w łącznej wysokości 117,6 mln zł. Zgodnie z Umową trójstronną (w sprawie określenia szczegółowych 

warunków stosowania dopłaty do oprocentowania kredytu lub obligacji, o której mowa w art. 15c ust. 2 Ustawy 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego), zawartą 23 maja 2016r. pomiędzy BGK, 

Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Finansów, środki zgromadzone w FD z tytułu spłaty 

części umorzeń kredytu zostają przekazywane na wyodrębniony w FD Rachunek dla obsługi programu SBC.  

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lokale 

mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych, wybudowane przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, mogą być wyodrębnione na własność. Zasilenie z budżetu państwa, 

spłaty przypadających na lokal mieszkalny części umorzeń kredytu oraz dochody z tytułu inwestowania przez BGK tych 

środków zasiliły FD w 2020 roku kwotą w wysokości 345,9 mln zł, zwiększając stan środków FD z tego tytułu do kwoty 

390,0 mln zł. Wypłaty z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów do dnia 31 grudnia 2020r. wyniosły 

117,6 mln zł, z czego w 2020 roku 111,1 mln zł. 

Program „Mieszkanie na Start” (MnS) 

Działania związane z obsługą programu MnS prowadzone były na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy 

państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W 2020 roku polegały na 

przyjmowaniu wniosków o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat składanych przez gminy, dokonywaniu ich 

weryfikacji oraz zawieraniu z gminami stosownych umów. Od początku programu do dnia 31 grudnia 2020r. łączna 

kwota dopłat prognozowanych do wypłaty wynikająca ze złożonych wniosków wyniosła 80,1 mln zł, w tym planowane 

wypłaty na 2020 rok stanowiły kwotę 3,3 mln zł. W 2020 roku wypłacono dopłaty do czynszów w łącznej kwocie 

1,2 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2020r. do BGK z 14 gmin wpłynęło 48 wniosków o zawarcie umowy w sprawie 

stosowania dopłat, na podstawie których gminy wnioskowały o objęcie dopłatami 1 598 lokali. Na podstawie 

złożonych wniosków, BGK podpisał 44 umowy w sprawie stosowania dopłat, obejmujących łącznie 1 310 mieszkań. 
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TABELA 20: Główne wielkości charakteryzujące działalność FD (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 367,7 449,4 -81,7 81,8% 

Dłużne papiery wartościowe 319,8 446,4 -126,6 71,6% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -4,5 2,1 -6,6 -210,3% 

Wpływy z tyt. zasileń ustawowych 463,2 134,2 329,0 345,2% 

Wypłaty z tyt. programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi 5,3 5,8 -0,5 91,4% 

Wypłaty z tyt. programu finansowego wsparcia rodzin w 
nabywaniu własnego mieszkania1 62,5 151,7 -89,2 41,2% 

Wypłaty z tyt. programu finansowego wsparcia budownictwa 
mieszkaniowego na wynajem 176,1 123,5 52,6 142,6% 

Wypłaty z tyt. programu dopłat do czynszów 1,2 0,3 0,9 400,0% 

Wypłaty z tyt. programu popierania budownictwa czynszowego 111,1 4,0 107,1 2 777,5% 
1 dopłaty należne od stycznia do grudnia 2020 (grudzień płatny w styczniu 2021r.)       

 

W 2020 roku FD został zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 122,2 mln zł, w tym 5,3 mln zł na program 

MdM, 1,2 mln zł na program MnS oraz 115,7 mln zł na program BSK. Ponadto, w 2020 roku wyodrębniony w FD 

rachunek dla obsługi programu SBC został zasilony z budżetu państwa dotacją w wysokości 341,0 mln zł. 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Suma bilansowa FD na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 367,7 mln zł i była o 81,7 mln zł niższa od stanu na koniec 

2019 roku. Niższa suma bilansowa spowodowana jest wygasaniem części zadań oraz rozwijaniem programów 

mieszkaniowych poprzez inne formy pomocowe. Rok 2020 zamknął się stratą FD, która wyniosła 4,5 mln zł. 

W 2020 roku rozpoczęły się działania mające na celu wprowadzenie zmian w obsługiwanych programach. Zmiany te 

w szczególności objęły program BSK i dotyczyły m.in. podwyższenia progów finansowego wsparcia, umożliwienia 

remontu pustostanów (bez konieczności wyłączania ich z użytkowania), rozszerzenia zakresu kosztów 

kwalifikowanych, objęcie finansowym wsparciem przedsięwzięć dotyczących zamieszkałych lokali mieszkalnych 

(w połączeniu z premią remontową z FTiR), wprowadzenia możliwości dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych 

i niezakończonych, możliwość finansowania dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokojenie 

potrzeb seniorów. Ustawa została ogłoszona w Dz.U. z 2021, poz. 11. Zmiany wejdą w życie z dniem 5 marca 2021r. 

Kolejne zmiany będą obejmowały możliwość finansowania infrastruktury technicznej i społecznej. 

4.15.6 FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW (FTIR) 

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym ze 

wzmocnieniem budynku wielkopłytowego i przedsięwzięcia remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli 

budynków mieszkalnych realizujących przedsięwzięcie remontowe lub remont z własnych środków bądź kredytu 

i współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG.  

Pomoc finansowa Państwa przeznaczona jest dla Inwestorów realizujących:  

 przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. mające na celu: zmniejszenie zapotrzebowania lub strat energii 

cieplnej, zamianę źródeł energii, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, a także 

wykonanie wraz z realizacją tego przedsięwzięcia montażu instalacji OZE i/lub wzmocnienia budynku 

wielkopłytowego, 

 przedsięwzięcia remontowe, tj. remonty, przebudowy i ulepszenia związane z termomodernizacją budynków 

wielorodzinnych, 
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 remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przedsięwzięcia remontowe realizowane przez właścicieli 

budynków, w których były lokale kwaterunkowe w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 

1994r. a 25 kwietnia 2005r. przepisami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się 

w tych budynkach. 

W 2020 roku Fundusz realizował także zadania związane ze współfinansowaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych 

będących formą pomocy państwa w ramach gminnych programów niskoemisyjnych, uchwalanych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków 

funduszu na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą, 

realizującą program niskoemisyjny. Beneficjentami pomocy są właściciele domów jednorodzinnych zagrożeni 

ubóstwem energetycznym. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych może obejmować w szczególności 

koszty wymiany urządzeń lub systemów grzewczych lub podgrzewających wodę użytkową na takie, które spełniają 

standardy niskoemisyjne.  

W 2020 roku Fundusz realizował obsługę określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów, zadań polegających na przyznawaniu trzech rodzajów premii: termomodernizacyjnej, 

remontowej i kompensacyjnej oraz realizacji dyspozycji wypłat środków przeznaczonych na współfinansowanie 

przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP-SMOG. Ponadto Fundusz realizował wypłaty premii 

przyznanych w 2020 roku i w latach poprzednich wg zasad określonych w w/w ustawie. 

W 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów wprowadzająca zmiany w zakresie:  

 Premii termomodernizacyjnej - wprowadzenie dodatkowej premii na wzmocnienie ścian budynków z wielkiej 

płyty (dodatkowe 50% kosztów wykonania wzmocnienia); oraz premii z tytułu dodatkowego montażu fotowoltaiki 

i turbiny wiatrowej (w takim przypadku premia w wysokości 21%), 

 Premii remontowej - objęcie premią budynków wielorodzinnych należących do JST, z jednoczesnym zwiększeniem 

premii (do 50% kosztów przedsięwzięcia lub 60% dla budynków wpisanych do rejestru zabytków); rozszerzenie 

premii na inne podmioty – lista analogiczna do premii termomodernizacyjnej, 

 Premii kompensacyjnej - wprowadzenie możliwości wypłaty przez BGK premii w transzach max. 4 transze, przy 

czym ostatnia nie niższa niż 25% kwoty przyznanej premii kompensacyjnej. 

W 2021 roku wejdą w życie dwie nowelizacje ustawy, wprowadzające zmiany w zakresie: 

 Premii remontowej - objęcie premią budynków wielorodzinnych należących do społecznej inicjatywy 

mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat 

przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 

2009r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 

 Przedsięwzięć niskoemisyjnych – nastąpi zmiana parametrów programu STOP SMOG, przeznaczonego 

na wsparcie osób ubogich energetycznie, będących właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy zawarte zostanie porozumienie trójstronne, określające warunki współpracy BGK 

z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.    

Realizacja zadań Funduszu 

W 2020 roku BGK współpracował z 10 bankami kredytującymi przy udzielaniu premii termomodernizacyjnej, premii 

remontowej oraz premii kompensacyjnej. 
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TABELA 21: Główne wielkości charakteryzujące działalność FTiR (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 474,5 581,8 -107,3 -18,4% 

Dłużne papiery wartościowe 474,4 581,8 -107,4 -18,5% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -1,2 4,2 -5,4 -127,7% 

Wpływy z tyt. zasileń ustawowych 0,0 122,1 -122,1 -100,0% 

Liczba przyznanych premii (szt.) 1 347 1 747 -400 -22,9% 

Liczba wypłaconych premii (szt.) 1 606 1 998 -392 -19,6% 

Kwota przyznanych premii 102,0 111,7 -9,7 -8,7% 

Kwota wypłaconych premii 101,7 114,7 -13,0 -11,3% 

Liczba wypłat dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych (szt.) 15 0 15 - 

Kwota wypłat dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych 7,6 0,0 7,6 - 

 

W 2020 roku wpłynęło 1 760 nowych wniosków o premię termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną. 

Przyznano 1 347 premii na łączną kwotę 102,0 mln zł. Wydano 1 606 decyzji o wypłacie premii na łączną kwotę 

101,7 mln zł. 

Kwota zobowiązań z tytułu przyznanych, a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych, remontowych, 

kompensacyjnych oraz wypłat dotyczących współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych na koniec 2020 roku 

wyniosła 163,1 mln zł. W 2020 roku nie wystąpiło zasilenie Funduszu.  

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

W stosunku do stanu z końca 2019 roku suma bilansowa FTiR na koniec 2020 roku była niższa o 107,3 mln zł 

i ukształtowała się na poziomie 474,5 mln zł. Wynik finansowy Funduszu za 2020 rok był ujemny, wyniósł -1,2 mln zł 

i był niższy od osiągniętego na koniec 2019 roku o 5,4 mln zł. 

4.15.7 FUNDUSZ KREDYTÓW STUDENCKICH (FKS) 

Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich od dnia 1 stycznia 2019r. zmienił nazwę na Fundusz Kredytów Studenckich 

(zwany dalej Funduszem), który działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 

grudnia 2018r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. 2018 poz. 2468). Ustawowym celem działalności Funduszu jest 

rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich, w formie 

dopłat do oprocentowania kredytów oraz w formie częściowego lub całkowitego umorzenia kredytów. Z Funduszu 

wypłacane są także środki na spłatę kredytów objętych poręczeniem BGK, w przypadku braku prawnych możliwości 

dochodzenia roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. 

Realizacja zadań Funduszu 

W okresie funkcjonowania systemu kredytów studenckich skorzystało z nich łącznie ponad  406,7 tysięcy studentów. 

W 2020 roku z Funduszu wypłacono 5,8 mln zł z tytułu dopłat do odsetek kredytów studenckich, natomiast umorzono 

kredyty w całości lub części w kwocie 1,9  mln zł.  

W 2020 roku Fundusz został zasilony środkami z budżetu w kwocie 8,4 mln zł (po uwzględnieniu zwrotu 

niewykorzystanej dotacji z 2020 roku, która wyniosła 0,11 mln zł i została zwrócona do MEiN w styczniu 2021r.). 

Dotacja w tej wysokości wystarczyła na bieżącą i terminową realizację dopłat w 2020 roku. 
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TABELA 22: Główne wielkości charakteryzujące działalność FKS (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 0,7 0,9 -0,2 -22,0% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -0,7 -0,7 0,0 0,0% 

Wpływy z tyt. zasileń budżetowych1 8,4 16,2 -7,8 -48,1% 

Wypłaty środków z Funduszu: 7,7 15,7 -8,0 -51,0% 

Dopłaty do odsetek kredytów studenckich 5,8 13,8 -8,0 -58,0% 

Dopłaty do umorzeń kredytów studenckich 1,9 1,9 0,0 0,0% 
1 w zasileniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji do MEiN z 2019r. i 2020r.        

 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku suma bilansowa Funduszu wyniosła 0,7 mln zł. 

Wynik finansowy Funduszu 2020 roku zamknął się stratą zbliżoną do poziomu roku 2019, i wyniósł - 0,7 mln zł.  

4.15.8 FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW (FWK) 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (zwany dalej Funduszem) działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw, 

z dnia 4 lipca 2019r. (Dz.U. poz. 1358).  

Celem Funduszu jest zapewnienie zwrotnego wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, 

a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa 

domowego. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców, proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela 

kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 

90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu. Początkowa wartość 

Funduszu wyniosła 598,7 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. są zawarte umowy z 36 kredytodawcami w sprawie 

realizacji ustawy. 

TABELA 23: Główne wielkości charakteryzujące działalność FWK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 611,9 611,7 0,2 0,0% 

Dłużne papiery wartościowe 611,7 611,5 0,2 0,0% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy 2,4 7,8 -5,4 -69,2% 

Wpływy z tyt. zasileń ustawowych 0,0 0,0 0,0 - 

Wypłaty z tytułu wypłaty wsparcia 2,5 1,7 0,8 47,1% 

 

Wsparcie FWK przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą a kredytobiorcą. Wysokość wsparcia 

udzielanego kredytobiorcy określona jest w złotych, jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat 

kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty 

kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 2 000 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 2 000 zł. 

Wsparcie to jest przekazywane zbiorczo w ratach miesięcznych na rachunek kredytodawcy.  

Do dnia 31 grudnia 2020r. zarejestrowano 1 161 umów o udzielenie wsparcia na łączną przyznaną kwotę wsparcia 

31,5 mln zł. Na wydatki Funduszu składają się wypłaty, umorzenia oraz wynagrodzenie prowizyjne Na dzień 31 grudnia 

2020r. wypłacono 14 728 rat wsparcia w kwocie 18,9 mln zł oraz umorzono wypłacone wsparcie w kwocie 0,3 mln zł 

Do Funduszu wpłynęły spłaty wypłaconego wsparcia w kwocie 1,4 mln zł. 
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Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. suma bilansowa FWK wyniosła 611,9 mln zł. Wynik finansowy FWK w 2020 roku wyniósł 

2,4 mln zł. 

4.15.9 FUNDUSZ POLSKIEJ NAUKI (FPN) 

Podstawowym celem Funduszu Polskiej Nauki (zwanego dalej Funduszem) jest finansowanie działalności naukowej 

szczególnie ważnej dla realizacji rozwoju kraju służącej rozwojowi innowacyjnych produktów, jak również wspieranie 

powstania i rozwoju innowacyjnych sposobów organizacji działań badawczo-rozwojowych. Fundusz działa na 

podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 

823, z późn. zm.) oraz Porozumienia zawartego dnia 19 czerwca 2019r. między Ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Realizacja zadań Funduszu 

W dniu 18 czerwca 2019r. BGK zasilił Fundusz kwotą 500 mln zł, obniżając fundusz statutowy Banku. Wolne środki 

Funduszu są lokowane w depozyty u Ministra. W 2020 roku wypłaty związane z kosztami realizacji zadań przez 

podmiot zarządzający wyniosły 2,6 mln zł.  

TABELA 24: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu FPN (w mln zł)  

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 504,0 500,3 3,7 0,7% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy 3,0 3,5 -0,5 -14,3% 

Wpływy z tyt. zasileń ustawowych 0,0 500,0 -500,0 -100,0% 

Wypłaty na finansowanie zespołów badawczych i podmiot zarządzający 2,6 0,0 2,6 - 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 503,9 mln zł. Wynik finansowy Funduszu w 2020 roku 

zamknął się kwotą 3,0 mln zł. 

4.15.10 TURYSTYCZNY FUNDUSZ ZWROTÓW (TFZ) 

Podstawowym celem Turystycznego Funduszu Zwrotów (zwanego dalej Funduszem Zwrotów), jest obsługa wypłat 

środków pieniężnych na rzecz podróżnych wpłaconych przez podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet 

imprezy turystycznej, w przypadku gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, o którym 

mowa w art. 15k ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Wypłaty są dokonywane na rzecz podróżnego przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, w terminie 14 dni od pozytywnie zweryfikowanych wniosków o wypłatę złożonych przez organizatora 

turystyki i podróżnego. Fundusz działa także na podstawie umowy z dnia 29 października 2020r. zawartej między 

Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

W 2020 roku Fundusz Zwrotów został zasilony kwotą 300 mln zł pochodzącą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z 31 marca 2020r.”). 

W 2020 roku przekazano do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego środki w wysokości 200,0 mln zł, z czego 

zrealizowano wypłaty na rzecz podróżnych w wysokości 149,8 mln zł. 
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TABELA 25: Główne wielkości charakteryzujące działalność TFZ (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 99,9 0,0 99,9 - 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -0,2 0,0 -0,2 - 

Wpływy z tyt. zasileń  300,0 0,0 300,0 - 

Wypłaty z tytułu dopłat 200,0 0,0 200,0 - 

 

4.15.11 FUNDUSZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA (FDO) 

Podstawowym celem Funduszu Dopłat do Oprocentowania (zwanego dalej "Funduszem") jest stosowanie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020r. poz. 424) oraz podmiotom 

prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wsparcie w formie dopłat do 

oprocentowania stanowi część odsetek należnych bankowi w wysokości 2 punktów procentowych dla MŚP i 1 punktu 

procentowego dla pozostałych. Ze środków Funduszu wypłacane są dopłaty bankom, które zawarły z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego (zwanym dalej "BGK" lub "Bankiem") umowę o współpracy. Fundusz został utworzony 

w BGK na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, z późn. zm.). Fundusz działa także na podstawie Umowy 

zawartej dnia 15 lipca 2020r. zawartej między Ministrem Rozwoju a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację zadań związanych z realizacją ustawy przewidziany został 

na kwotę 567,6 mln zł. 

W 2020 roku Fundusz został zasilony kwotą 50 mln zł pochodzącą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z 31 marca 2020r.”). 

Wolne środki są lokowane w bony pieniężne NBP lub depozyty u Ministra Finansów. Na dzień 31 grudnia 2020r. zostało 

zawartych 11 umów o współpracy z bankami kredytującymi w sprawie realizacji ustawy. Banki zawarły 297 umów 

kredytu z dopłatami na łączną kwotę 725,4 mln zł. Kwota prognozowanych dopłat wyniosła 9,9 mln zł, a kwota 

wypłaconych dopłat 1,1 mln zł. 

TABELA 26: Główne wielkości charakteryzujące działalność FDO (w mln zł)  

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:     
Suma bilansowa 48,5 0,0 48,5 - 

Dłużne papiery wartościowe 48,2 0,0 48,2 - 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy -0,5 0,0 -0,5 - 

Wpływy z tyt. zasileń  50,0 0,0 50,0 - 

Wypłaty z tytułu dopłat do oprocentowania 1,1 0,0 1,1 - 

 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 48,5 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2020 roku był 

ujemny i zamknął się kwotą -0,5 mln zł. 
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4.15.12 KRAJOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (KFG) 

Krajowy Fundusz Gwarancyjny działa w BGK od stycznia 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997r. 

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020r. poz. 122 

z późn. zm.) oraz funkcjonuje w ramach programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem 

poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Utworzenie Funduszu miało na celu wdrożenie modelu 

gwarancyjnego, zgodnego ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), tj. instrumentu systemowej interwencji 

strategicznej na rzecz sektora MŚP, mobilizującego środki prywatne dla realizacji polityki państwa. Zgodnie z SOR 

oferta powszechnie dostępnych gwarancji dla MŚP z jednej strony uruchomi zasoby finansowe polskich firm 

i zmotywuje je do inwestowania, a z drugiej zwiększy efektywność wykorzystania środków unijnych. Utworzenie 

Funduszu pozwala na wykorzystanie środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych 

szczebla centralnego obecnej i minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, środków realokowanych 

z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym, 

dywersyfikując w ten sposób źródło finansowania gwarancji de minimis. Budżet państwa, jako gwarant płynności 

systemu, pełni rolę uzupełniającą i wspomagającą. W 2020 roku wprowadzono szczególne warunki udzielania 

gwarancji de minimis w związku z COVID-19, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom gospodarczym pandemii. 

Realizacja zadań Funduszu 

W 2020 roku udzielono 67 922 gwarancje de minimis na kwotę 23 577,1 mln zł. Narastająco od początku 

funkcjonowania Funduszu tj. od dnia 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2020r. udzielono 121 641 gwarancji na kwotę 

39 413,4 mln zł. We wskazanym okresie zrealizowano 732 wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji na łączną kwotę 

147,4 mln zł 

W 2018 roku Fundusz został zasilony środkami w wysokości 900 mln zł przekazanymi z funduszu statutowego BGK. 

W 2019 roku Fundusz został zasilony środkami z instrumentów UE w wysokości 120,9 mln zł, a w 2020 roku środkami 

w wysokości 88,2 mln zł; nie było konieczności zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa na pokrycie kosztów 

i wydatków. 

TABELA 27: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu KFG (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:         

Suma bilansowa 1 082,3 1 091,6 -9,3 -0,9% 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy 23,8 68,1 -44,3 -65,0% 

Wpływy do Funduszu narastająco w okresie, w tym: 117,4 191,0 -73,6 -38,5% 

z instrumentów UE 88,2 120,9 -32,7 -27,1% 

pozostałe wpływy 29,1 70,2 -41,1 -58,6% 

Wypłaty z Funduszu narastająco w okresie, w tym: 126,7 26,1 100,6 385,4% 

wypłaty gwarancji 122,9 24,4 98,5 404,4% 

pozostałe wydatki 3,9 1,7 2,2 126,0% 

 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 1 082,3 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2020 roku 

był dodatni i wyniósł 23,8 mln zł. 
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4.15.13 FUNDUSZ GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH (FGP) 

Fundusz Gwarancji Płynnościowych („Fundusz”, „FGP”) został utworzony w BGK na podstawie ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Na podstawie ustawy wdrożono dla średnich i dużych firm gwarancje spłaty kredytu. 

Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 

związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzono gwarancje spłaty limitów faktoringowych przeznaczone dla 

przedsiębiorców należących do kategorii MŚP oraz będących dużymi przedsiębiorcami. 

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) tj. ustawa z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania 

społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747), umożliwiła w ramach FGP na udzielenie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny, indywidualnych 

poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania. 

Realizacja zadań Funduszu 

W 2020 roku udzielono 1 626 gwarancji na kwotę 15 461,6 mln zł, z czego 1 484 gwarancje spłaty kredytu na kwotę 

14 552,9 mln zł i 142 gwarancje spłaty limitu faktoringowego na kwotę 908,7 mln zł. W 2020 roku nie było żadnych 

wypłat z tytułu udzielonych gwarancji. 

TABELA 28: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu FGP (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wielkości bilansowe:         

Suma bilansowa 93,2 0,0 93,2 - 

Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:         

Wynik finansowy 92,9 0,0 92,9 - 

Wpływy do Funduszu narastająco w okresie, w tym: 94,1 0,0 94,1 - 

z emisji obligacji 0,0 0,0 0,0 - 

pozostałe wpływy 94,1 0,0 94,1 - 

Wypłaty z Funduszu narastająco w okresie, w tym: 0,9 0,0 0,9 - 

wypłaty gwarancji 0,0 0,0 0,0 - 

pozostałe wydatki 0,9 0,0 0,9 - 

 

Bilans oraz rachunek zysków i strat 

Na dzień 31 grudnia 2020r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 93,2 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2020 roku był 

dodatni i wyniósł 92,9 mln zł. 

4.16 POZOSTAŁE PROGRAMY I ZADANIA ZLECONE 

Dystrybucja środków europejskich 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (z późn. zm.) od stycznia 2010 roku BGK obsługuje 

płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjentów. Ww. ustawa daje także możliwość realizacji wypłat 

w ramach krajowego współfinansowania poprzez BGK. 
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W ramach umowy z Ministrem Finansów oraz umów z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Klimatu 

i Środowiska, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Ministrem Zdrowia BGK zobowiązany jest do: 

 realizacji płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania, 

 prowadzenia rachunków bankowych w złotych do obsługi płatności, 

 sporządzania zapotrzebowań na środki pieniężne na realizację płatności, 

 współpracy z Ministerstwem Finansów, dysponentami poszczególnych części budżetowych oraz instytucjami 

składającymi zlecenia płatności w zakresie niezbędnym do ich realizacji, w tym do prowadzenia 

sprawozdawczości, rejestracji zwrotów środków i prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie.  

W 2020 roku w ramach tej usługi zrealizowano: 

 2 zlecenia płatności na kwotę ogółem 0,4 mln zł, ze środków europejskich – w ramach Perspektywy Finansowej 

2007-2013, 

 111 572 zlecenia płatności na kwotę 60,0 mld zł, z czego 613 zleceń płatności o wartości 96,5 mln zł dotyczyło 

krajowego współfinansowania – w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. 

Od początku świadczenia tej usługi, do końca 2020 roku zrealizowano: 

 741 794 zlecenia płatności na kwotę ogółem 275,2 mld zł, z czego 12 786 zleceń płatności o wartości 670,3 mln zł 

dotyczyło krajowego współfinansowania – w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013, 

 417 055 zleceń płatności na kwotę 207,5 mld zł, z czego 2 025 zleceń płatności o wartości 162,5 mln zł dotyczyło 

krajowego współfinansowania – w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. 

Obsługa bankowa i ewidencja księgowa zobowiązań i należności Skarbu Państwa 

W 2020 roku BGK realizował zadania wynikające ze współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie obsługi 

bankowej i ewidencji księgowej zagranicznych i krajowych zobowiązań i należności Skarbu Państwa. Na koniec 2020 

roku wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa będących w obsłudze BGK wyniosła 53 mld USD, a należności 

1,8 mld USD.  

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałej stopie procentowej (DOKE) 

BGK realizuje na rzecz MF program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałej stopie procentowej.  

 Łączna wartość wspieranych kontraktów eksportowych, w ramach administrowanego przez BGK Programu, na 

koniec 2020 roku, wynosiła 244,2 mln EUR oraz 165,3 mln CAD. Kontrakty te były finansowane kredytami 

o wartości 289,3 mln DKK, 926,1 mln NOK i 135,4 mln CAD. 

Warto odnotować, że duże osłabienie rynku, na którym operuje kredytobiorca w jednej z umów objętych Programem 

DOKE, pogłębione pandemią, zmusiło go do rozmów ze wszystkimi wierzycielami o okresowym zaprzestaniu spłat 

kapitałowych i odsetkowych. Kredytobiorca zawarł z wierzycielami porozumienie, w wyniku którego wszelkie płatności 

zobowiązań zostały zawieszone do dnia 30 kwietnia 2021r. BGK podpisał aneks do umowy DOKE uwzględniający tę 

nadzwyczajną sytuację i zawieszający rozliczenia wynikające z mechanizmu DOKE z bankiem kredytobiorcy. 

Wypracowanie porozumienia dotyczącego rozliczeń za okres zawieszenia płatności oraz rozliczeń i spłat po ustaniu 

zawieszenia oczekiwane jest przed końcem kwietnia br. 

Od czasu wprowadzenia Programu DOKE w 2003 roku, BGK udzielił ogółem 50 przyrzeczeń objęcia wsparciem 

kredytów eksportowych finansujących kontrakty eksportowe o łącznych kwotach wynoszących 1 446,0 mln USD, 

973,3 mln EUR, 380,0 mln NOK, 165,7 mln CAD oraz 15,2 mln GBP.  
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Programy dla sektora ekonomii społecznej 

Na podstawie umowy zawartej 25 kwietnia 2016 roku BGK realizuje zwrotny instrument wsparcia Podmiotów 

Ekonomii Społecznej (PES) ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Środki 

powierzone BGK to kwota około 143 mln zł, która przeznaczona jest na preferencyjne finansowanie zwrotne dla PES. 

Dodatkowe ok. 16 mln zł pochodzi ze środków prywatnych pośredników finansowych. 

Bank pełni w tym programie rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz wybiera, w przetargu nieograniczonym, 

pośredników finansowych, udzielających wsparcia uprawnionym PES. Umowy z pośrednikami finansowymi zawarte 

zostały w grudniu 2016 roku, a następnie w październiku 2019 roku. 

Do końca 2020 roku udzielono 865 pożyczek o łącznej wartości 99,3 mln zł. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzono nowe, elastyczne rozwiązania dla 

pożyczkobiorców. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności 

finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 ma problemy 

płynnościowe, lub jest nimi zagrożony. Pomoc obejmuje wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 12 

miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału), maksymalne 

12-miesięczne wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, wydłużenie 

obowiązującego okresu utworzenia miejsca pracy o maksymalnie 12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty pożyczek o 

maksymalnie 12 miesięcy. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe 

okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności 

PES, został wprowadzony nowy produkt „Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej”.  

Finansowanie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych 

w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji 

pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej). Oferowana pomoc umożliwia podmiotom ekonomii 

społecznej, które z powodu pandemii COVID-19 mają problemy płynnościowe, lub są nimi zagrożone, sfinansowanie 

wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy. Środki udzielone w ramach pożyczki płynnościowej 

mogą być wykorzystane między innymi na: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań 

handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, pokrycie kosztów 

administracyjnych itp.  

W ramach umowy partnerskiej z MRPiPS oraz Fundacją Nowy Staw, BGK realizuje projekt pt. System certyfikacji 

znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Rola BGK jako partnera 

polega na wspieraniu MRPiPS w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektu, pracach zespołów projektowych 

i opiniowaniu wypracowanych przez Partnerów dokumentów. BGK aktywnie uczestniczy w opracowaniu procedur 

w zakresie oceny finansowej/ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz ich późniejszej modyfikacji. BGK 

bierze udział w procedurze naboru wniosków m.in. poprzez wsparcie podmiotów ubiegających się o certyfikat. BGK 

w ramach powierzonych zadań organizuje wsparcia dla podmiotów certyfikowanych i laureatów, w tym poprzez zakup 

zewnętrznych usług doradczych lub szkoleniowych ze środków projektu. Od początku projektu certyfikowanych 

zostało 200 podmiotów ekonomii społecznej oraz 13 jednostek samorządu terytorialnego. W samym 2020 roku 

w ramach projektu certyfikowane „Znakiem Jakości” zostały 133 podmioty ekonomii społecznej. 

Wypłata rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 

Od 2006 roku BGK prowadzi obsługę wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z realizacji prawa do rekompensaty 

z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005r.). W 2020 

roku dokonano prawie 2 tysiące wypłat o wartości 98,6 mln zł. Od początku prowadzenia wypłat do końca 2020 roku 

Bank wypłacił 78 tysięcy rekompensat na kwotę 4 726,4 mln zł. 
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Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie 

Bank pełni również rolę operatora środków w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, 

realizowanego od 2014 roku na terenie całego kraju. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. 

W ramach Programu, studenci, absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne oraz opiekunowie osób 

niepełnosprawnych mogą skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na podjęcie działalności 

gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy. W ramach programu wnioskodawcy oraz pożyczkobiorcy mogą 

skorzystać z bezpłatnych usług doradztwa i szkoleń m.in. zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia 

księgowości, czy marketingu.  

Za udzielanie pożyczek, a także świadczenie usług szkolenia i doradztwa, odpowiedzialni są pośrednicy finansowi 

wybrani przez Bank w postępowaniach przetargowych. Na dzień 31 grudnia 2020r. od początku działania programu 

udzielono łącznie 5 229 pożyczek na kwotę ponad 347,7 mln zł, z czego 5 105 pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej, w wysokości 344,6 mln zł oraz 124 pożyczek o wartości 3,1 mln zł na utworzenie/wyposażenie miejsca 

pracy. 

W związku z panującą pandemią COVID-19, BGK wraz z MRPiTPS opracował pakiet rozwiązań dla pożyczkobiorców, 

których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu lub może ulec pogorszeniu w wyniku pandemii. W celu wdrożenia 

ww. ułatwień BGK zawarł 42 aneksy do umów z Pośrednikami finansowymi, wprowadzając w szczególności możliwość: 

 zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu 

okresu spłaty udzielonej pożyczki, 

 wydłużenia karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął 

spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, 

 wydłużenia okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres, lub 

 obniżenia oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

 zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu 12 miesięcy, obliczonych od 

pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, lub 

nieutrzymania zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od 

pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika. 

Fundusz Dostępności 

Program Fundusz Dostępności jest realizowany przez BGK ze środków ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Fundusz Dostępności jest realizowany w formie instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków, 

którego celem jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami lub jej poprawy w budynkach. 

Finansowaniu w ramach Instrumentu pożyczkowego mogą podlegać przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie 

budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności 

publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów 

osobowych) oraz innych udogodnień, wskazanych jako optymalny zakres działań, zgodnie z audytem dostępności.  

Proces udzielania pożyczek trwa od dnia 4 października 2019r. i odbywa na terenie całego kraju. Program skierowany 

jest do podmiotów administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, wspólnot 

i spółdzielni mieszkaniowych, TBSów, jednostek naukowych i podmiotów kultury. Do końca stycznia 2021 roku 

Fundusz Dostępności wdrażany był w oparciu o model bezpośredni, natomiast od lutego 2021 roku również w modelu 

pośrednim (przy udziale pośredników finansowych).  

W modelu bezpośrednim udzielane będą pożyczki w wysokości powyżej 2 mln zł. Natomiast pożyczki do wysokości 

2 mln zł włącznie udzielane będą przez wybranych przez BGK pośredników finansowych. 
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Do końca 2020 roku do BGK wpłynęło 58 wniosków o udzielenie pożyczek na kwotę około 25 mln zł. Bank podpisał 

30 umów pożyczek inwestycyjnych na zapewnienie dostępności budynków o wartości 10,8 mln zł. 

CEF Transport Blending Facility 

Od 26 listopada 2019r. na podstawie umowy z Komisją Europejską, BGK pełni w Polsce rolę Partnera Wdrażającego 

dla CEF Transport Blending Facility (CEF TBF), który jest jednym z działań instrumentu Komisji Europejskiej pod nazwą 

CEF „Łącząc Europę”. Celem CEF TBF jest wsparcie wykorzystania paliw alternatywnych i poprawa interoperacyjności 

kolei na europejskiej sieci transportowej.  

Instrument o wartości 198 mln EUR (z możliwością zwiększenia do 350 mln EUR1) wdrażany jest w formule 

ogólnoeuropejskiego konkursu organizowanego w okresie od listopada 2019 roku do czasu wyczerpania dostępnych 

środków (ale nie dłużej niż do marca 2021 roku). W 2019 roku BGK przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacyjną 

i stał się pierwszym państwowym narodowym bankiem rozwoju, z którym Komisja Europejska podpisała umowę na 

wdrażanie CEF TBF. Rolą Partnera Wdrażającego jest przede wszystkim promocja instrumentu, identyfikacja 

potencjalnych projektów, ich wstępna ocena pod kątem wypełniania wymagań i przyznanie promotorom tych 

projektów finansowania zwrotnego zgodnie z własną polityką kredytową.  

BGK w 2020 roku, jako Partner Wdrażający prowadził spotkania z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi 

finansowaniem CEF TBF oraz uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnego (MFiPR) oraz Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w zakresie uzgodnienia warunków współpracy. Efektem prac było 

podpisanie w dniu 30 czerwca 2020r. trójstronnego porozumienia oraz dwóch dwustronnych umów MFiPR – BGK oraz 

CUPT – BGK w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach CEF TBF. 

Dotychczas w konkursie miały miejsce cztery okna naboru, w ramach których złożone zostały m.in. 2 projekty z Polski: 

projekt innogy w III oknie i wspólny projekt PKN Orlen S.A. oraz Anwil S.A. w IV oknie. BGK, po weryfikacji obu 

projektów, i przyznaniu promes na udzielenie kredytu, przekazał jako Partner Wdrażający do KE potwierdzenie 

pozytywnych ocen obu projektów. Decyzje KE dotyczące przyznania wsparcia dla obu projektów planowane są 

odpowiednio w I kw. 2021 roku oraz w II kw.2021 roku.  

W listopadzie 2020 roku KE przedstawiła wstępne założenia dotyczące zasad wdrażania CEF2 Transport Blending 

Facility (dalej „CEF2 TBF”), tj. następcy CEF TBF. Zgodnie z zapowiedziami KE CEF2 TBF powinien być gotowy do 

wdrażania na wiosnę 2021 roku. CEF2 TBF będzie ukierunkowany na wsparcie projektów dotyczących budowy 

infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną i wodorem na sieci bazowej TEN-T. 

W 2020 roku BGK prowadził również szereg powierzonych mu programów o mniejszej skali działania. 

4.17 DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

Działalność inwestycyjno-kapitałowa 

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizując misję wspierania rozwoju gospodarczego Polski, obok instrumentów 

bankowych oraz działań w ramach programów rządowych, prowadzi działania w zakresie inwestycji kapitałowych. 

Działania te realizowane są poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte i podmioty przez nie utworzone. Fundusze 

inwestycyjne utworzone zostały przez uprzednio założone przez BGK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (od 

września 2017 roku zbytego na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.) i są zarządzane przez firmy do tego 

dedykowane.  

  

                                                                 

1 Z uwagi na duże zainteresowanie wnioskodawców wsparciem CEF TBF w dotychczasowych oknach naboru Komisja 

Europejska rozważa wykorzystanie klauzuli elastyczności pozwalającej na wykroczenie poza wstępny budżet konkursu 

i zwiększenia puli dostępnych środków. 
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W obszarze finansowania reindustrializacji i projektów infrastrukturalnych podmiotem zarządzającym jest PFR TFI S.A., 

spółka, której właścicielem jest PFR S.A. W obszarze wspierania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców 

dedykowanym funduszem inwestycyjnym zarządza bezpośrednio PFR TFI S.A. W obszarze mieszkalnictwa PFR TFI 

powierzyło realizację inwestycji wyspecjalizowanemu podmiotowi PFR Nieruchomości S.A. zaś w pozostałych 

obszarach spółce PFR S.A. Ponadto Bank posiada także udziały w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., 

z którą współpracuje przy realizacji rządowego programu wspierania eksportu, a także przy zabezpieczaniu transakcji 

finansowania dłużnego w zakresie handlu zagranicznego. 

Do podmiotów realizujących działania w obszarze inwestycji kapitałowych w skład Grupy BGK na 31 grudnia 2020r. 

wchodzą:  

 Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN, 

 Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, 

 Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN,  

 Spółki celowe Funduszu Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, 

 Spółki celowe Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN.  

Obszar finansowania reindustrializacji i finansowania projektów infrastrukturalnych 

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN jest funduszem powołanym dla wspierania inwestycji podmiotów, 

których działalność jest silnie związana z polską gospodarką. Fundusz specjalizuje się w spółkach przemysłowych oraz 

spółkach świadczących usługi na rzecz przemysłu. W strategii inwestycyjnej przyjęto zasadę, że fundusz będzie 

finansował inwestycje podmiotów, których większość potencjału wytwórczego lub przychodów jest zlokalizowana na 

terytorium Rzeczypospolitej. Na dzień 31 grudnia 2020r. wartość emisyjna w pełni opłaconych certyfikatów 

w posiadaniu BGK wynosiła 1 296 mln zł.  

Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny i Kapitałowy finansują inwestycje w branżach takich jak: energetyka, 

ropa i gaz, transport i logistyka. Finansowanie może mieć charakter dłużny, jak i kapitałowy oraz obejmuje zarówno 

finansowanie nowych aktywów, jak i modernizację obecnych. Dominującym obszarem inwestycji funduszy jest Polska, 

ale możliwe jest finansowanie inwestycji transgranicznych. Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny został 

zlikwidowany z dniem 21 grudnia 2020r. Wartość emisyjna certyfikatów w posiadaniu BGK na 31 grudnia 2020r. 

wyniosła dla Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego1 902 mln zł (w pełni opłacona).  

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN finansuje projekty inwestycyjne realizowane wspólnie z jednostkami 

samorządu terytorialnego, w takich branżach jak wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, gospodarka odpadami, 

infrastruktura i transport. Łączna wartość emisyjna w pełni opłaconych certyfikatów w posiadaniu BGK wyniosła na 

koniec 2020 roku 310 mln zł.  

Obszar mieszkalnictwa 

Finansowanie rozwoju mieszkalnictwa jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Grupę BGK w ramach 

wspierania przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem prowadzonych 

działań jest wsparcie rozwoju społeczno-terytorialnego oraz wyrównywanie szans społecznych. Obok finansowania 

programów społecznego budownictwa czynszowego, programu BSK oraz rządowych programów dopłat dla młodych 

oraz rodzin, Bank wspiera rozwój mieszkalnictwa także poprzez finansowanie budowania mieszkań na wynajem, przy 

udziale funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Funduszami tymi zarządza PFR TFI S.A., które 

z kolei powierzyło realizację tych zadań i zarządzanie portfelami tych aktywów spółce PFR Nieruchomości S.A. 

W zakresie funduszy inwestycyjnych Bank wspiera realizację zadań związanych z zapewnieniem dostępności mieszkań 

dla młodych rodzin i osób o relatywnie niższych dochodach (finansowanie kapitałowe inwestycji mieszkaniowych 

w ramach Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju) oraz w zakresie kreowania mobilności społeczeństwa 

i równoważenia rynku pracy poprzez wspieranie budowy instytucjonalnego sektora mieszkań na wynajem (w ramach 

Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem). 
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Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN jest funduszem inwestującym w spółki budujące nieruchomości 

z przeznaczeniem na wynajem. W ramach tego funduszu realizowane są nieruchomościowe projekty inwestycyjne na 

terenie 6 największych ośrodków aglomeracyjnych kraju, a także prowadzone były pilotażowe projekty rządowego 

programu Mieszkanie+, który obejmował przede wszystkim działania na rzecz budowy mieszkań na wynajem 

w mniejszych miejscowościach w celu zapewnienia dostępu do mieszkań osobom o relatywnie niższych dochodach.  

Działalność Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN, polega na lokowaniu środków pieniężnych zebranych 

w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz dąży do osiągnięcia celu 

inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji i udziałów spółek celowych oraz dłużnych papierów 

wartościowych emitowanych przez spółki celowe. Spółki te realizują na własny rachunek projekty budowlane związane 

ze wznoszeniem budynków, kupnem i sprzedażą nieruchomości, a następnie prowadzą wynajem mieszkań 

w należących do spółek budynkach wielomieszkaniowych oraz działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości. 

Spółki celowe, powołane do realizacji inwestycji, stanowią element Grupy Kapitałowej BGK i podlegają konsolidacji 

metodą pełną. Na 31 grudnia 2020r. Fundusz posiadał 11 spółek celowych (szczegółowe zestawienie spółek znajduje 

się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy BGK w podrozdziale dotyczącym składu Grupy Kapitałowej 

BGK). 

Łączna wartość emisji certyfikatów inwestycyjnych w pełni opłaconych w posiadaniu BGK na koniec grudnia 2020 roku 

wyniosła 808 mln zł. 

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN (wcześniej Fundusz Municypalny) jest funduszem inwestującym 

w segmencie dostępnych cenowo mieszkań oraz w infrastrukturę samorządową. W  grudniu 2017 roku fundusz został 

przekształcony w Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, przeszedł głębokie zmiany strukturalne i w 2019 roku 

przeprowadził proces przejmowania części aktywów z Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem, obejmujących 

głównie inwestycje powiązane z pilotażem programu Mieszkanie+. 

Inwestycje funduszu polegają na nabywaniu i obejmowaniu akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

wyemitowanych przez spółki celowe, a także udzielaniu pożyczek spółkom celowym oraz poręczeń i gwarancji na 

zlecenie spółek celowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych. Fundusz może również angażować się 

w roli podmiotu finansującego w projekty w obszarze nieruchomości realizowane w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Spółki celowe powołane do realizacji inwestycji, także stanowią element Grupy Kapitałowej BGK 

i podlegają konsolidacji metodą pełną. Na dzień 31 grudnia 2020r. fundusz posiadał 52 spółki celowe (szczegółowe 

zestawienie spółek znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy BGK w podrozdziale 

dotyczącym składu Grupy Kapitałowej BGK). 

Łączna wartość emisyjna certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu wyniosła na koniec 2020 roku 1 029,6 mln zł. 

Obszar finansowania ekspansji zagranicznej 

Grupa Kapitałowa BGK wspiera kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw poprzez Fundusz Ekspansji 

Zagranicznej FIZ AN zarządzany przez PFR TFI S.A. Fundusz inwestuje wspólnie z polskimi partnerami w projekty 

inwestycyjne związane z utworzeniem nowych lub przejęciem istniejących spółek poza granicami Polski. Fundusz nie 

posiada specjalizacji branżowej, inwestując wspólnie z polskimi partnerami znajdującymi się w fazie ekspansji.  

Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji i udziałów oraz dłużnych 

papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki projektowe, a także poprzez udzielanie pożyczek spółkom 

projektowym oraz poręczeń i gwarancji na zlecenie spółek projektowych. Część spółek projektowych funduszu 

konsolidowana jest do wyników Grupy metodą praw własności. Na dzień 31 grudnia 2020r. było to 6 podmiotów 

zagranicznych. 

Łączna wartość emisyjna certyfikatów FEZ FIZ AN na 31 grudnia 2020r. wyniosła 339,6 mln zł, z czego opłacono 

241,4 mln zł. 
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Fundusz Trójmorza  

Fundusz rozpoczął działalność operacyjną i znajduje się obecnie w okresie inwestycyjnym. Pod koniec grudnia 2020 

roku w portfelu wehikułu znajdowały się 2 inwestycje. Liczba akcjonariuszy w przeciągu 12 ostatnich miesięcy wzrosła 

z 2 do 7. Kwota początkowego zaangażowania BGK wyniosła 500 mln EUR. W 2020 roku BGK podjął decyzję 

o zwiększeniu zaangażowania o dodatkowe 250 mln EUR. Suma dokonanych przez BGK wpłat na 31.12.2020r. wyniosła 

175,3 mln EUR. 

Pozostałe działalności jednostek stowarzyszonych BGK 

Do jednostek stowarzyszonych konsolidowanych do wyników Grupy BGK metodą praw własności zalicza się także 

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., we współpracy z którą Bank realizuje działania w obszarze 

wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące lokalną działalność 

poręczeniową we współpracy z BGK, tj. 12 funduszy poręczeniowych i spółka zadaniowa Krajowa Grupa Poręczeniowa 

Sp. z o.o. Bank posiada jeszcze udziały w 3 funduszach poręczeniowych o mniejszej wartości. 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

Korporacja Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych S.A. jest polskim ubezpieczycielem, którego akcjonariuszami jest 

Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego. W kwietniu 2020 roku walne zgromadzenie KUKE S.A. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Bank dokapitalizował spółkę kwotą 50,0 mln zł i w ten sposób 

zwiększył swój udział w akcjonariacie z poziomu 36,69% do wysokości 48,5%. Celem dokapitalizowania była 

minimalizacja negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19.  

KUKE S.A. ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, dzięki którym mogą oni prowadzić bezpieczną 

wymianę handlową w kraju i zagranicą. Działalność KUKE S.A. skupia się na ubezpieczeniu należności z tytułu sprzedaży 

towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Na czas 

pandemii COVID-19, KUKE S.A. wprowadziła ubezpieczenie należności KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+. 

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce, KUKE S.A. ma prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych 

przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka. Ubezpieczenia 

KUKE obejmują również długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem 

o okresie spłaty powyżej 2 lat.  

W ramach współpracy z KUKE S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego ubezpiecza większość swojego finansowania 

dłużnego, a także gwarancji i akredytyw w obszarze finansowania eksportu i wspierania ekspansji zagranicznej. 

W szczególności dotyczy to finansowania transakcji na rynku o podwyższonym profilu ryzyka, które objęte są 

gwarancjami Skarbu Państwa. Ponadto BGK udziela finansowania spółce KUKE Finance S.A. w zakresie prowadzonej 

przez podmiot zależny (100% udział KUKE S.A.) działalności faktoringowej. 

Fundusze poręczeniowe i Krajowa Grupa Poręczeniowa 

Zgodnie z przepisami ustawy o poręczeniach i gwarancjach, BGK może obejmować, nabywać lub zbywać akcje i udziały 

w regionalnych i lokalnych funduszach poręczeniowych, udzielających poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub 

pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.  

W czerwcu 2020 roku BGK sprzedał udziały w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na 

rzecz Województwa Pomorskiego oraz akcje Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. na 

rzecz Województwa Wielkopolskiego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. BGK posiadał zaangażowanie w 15 

funduszach poręczeniowych, z czego 12 ujmowano jako jednostki stowarzyszone. Szczegółowe zestawienie funduszy 

znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy BGK. 
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Bank wraz z funduszami poręczeniowymi zawarł porozumienie „Krajowa Grupa Poręczeniowa”, którego celem było 

stworzenie platformy wspólnego działania oraz zapewnienie prowadzenia działalności poręczeniowej według 

najlepszych standardów i praktyk. W tym celu powołana została spółka zadaniowa pod nazwą Krajowa Grupa 

Poręczeniowa Sp. z o.o. (KGP Sp. z o.o.), która podejmuje i wspiera działania na rzecz wzmocnienia funduszy 

poręczeniowych oraz zwiększenie ich znaczenia, jako szczególnego instrumentu wsparcia mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców. W ramach współpracy Banku, funduszy poręczeniowych i spółki przygotowano rozwiązanie 

informatyczne mające na celu usprawnienie procesów zarządzania poręczeniami i wymianą informacji, m.in.: 

 KGP Sp. z o.o. po przejęciu Ogólnopolskiego Systemu Wspomagającego Udzielanie Poręczeń (OSWUP) wraz 

z serwerami, utrzymuje sprawność systemu i serwerów oraz udostępnia funduszom poręczeniowym jego 

funkcjonalności. System umożliwia rejestrację wniosków poręczeniowych ich procesowanie i obsługę po 

udzieleniu poręczenia oraz przygotowanie danych do sprawozdawczości,  

 System OSWUP został rozbudowany o moduł sprawozdawczy e-SOP Sprawozdania, który umożliwia pełną 

cyfryzację w bazie danych informacji o poręczeniach i sprawozdaniach finansowych,  

 Utworzony został moduł e-SOP Rejestry, który umożliwia wymianę danych miesięcznych i kwartalnych 

o poręczeniach w organizowanych przez KGP Sp. z o.o. i fundusze poręczeniowe umowach konsorcjalnych 

w zakresie udzielania poręczeń: 

 ze Spółdzielczą Grupą Bankową (poręczenia w trybie portfelowym udzielane wraz z gwarancją BGK), 

 z 4 firmami leasingowymi (poręczenia leasingów w trybie indywidualnym), 

 z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (poręczenia pożyczek w trybie indywidualnym). 

4.18 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Z BGK 

Szczegółowe zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z BGK przedstawiono 

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym BGK w nocie 38.  
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5. STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU BGK I GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

5.1 STRATEGIA BGK I GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

W 2020 roku zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii BGK na lata 2017-20. Przyjęta w strategii 

misja BGK jako banku wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego 

zadań w 2020 roku przybrała szczególne znaczenie. BGK skutecznie wypełniał i uzupełniał lukę rynkową, a także 

podejmował działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagnacją. W dobie globalnej pandemii BGK 

skutecznie realizował wsparcie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie działań w ramach 

Tarczy Antykryzysowej. Działania te stanowiły uzupełnienie dla aktywności Banku w ramach filarów strategicznych 

takich jak: finansowanie rozwoju i inwestycji, programy europejskie i finanse publiczne. 

Kierunki działania obowiązujące w dotychczasowej strategii będą wzmacniane i kontynuowane w Nowej Strategii 

Banku na lata 2021-25. Prace nad jej przygotowaniem były realizowane w drugim półroczu 2020 roku. Nowa Strategia 

BGK mocno podkreśla znaczenie Zrównoważonego Rozwoju, który adresuje w nowej misji oraz wizji. Rolą banku 

rozwoju jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski poprzez odpowiednią stymulację, działania antycykliczne 

i uzupełnianie sektora bankowego. Zrównoważony Rozwój jest też jednym z pięciu filarów Nowej Strategii, obok 

Zaangażowania Społecznego, Współpracy i Biznesu Międzynarodowego, Transformacji Cyfrowej i Procesowej oraz 

Efektywnego Modelu Zarządzania. Nowa Strategia 2021-25 została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą w dniu 17 

lutego 2021r. 

Nowy model biznesowy 

W trzecim kwartale 2020 roku zakończony został projekt Nowego Modelu Biznesowego. Kluczowe korzyści płynące 

z jego wdrożenia to między innymi pełne skupienie w codziennych działaniach Banku na rozpoznawaniu i jak 

najlepszym zaspokajaniu potrzeb społeczno-gospodarczych realizujących misję i wizję BGK.   

W ramach działań w Nowym Modelu Biznesowym Bank zacieśnił partnerską współpracę z instytucjami rozwojowymi 

i finansowymi, a także rozpoczął mierzenie efektywności działania BGK poprzez wskaźnik misyjności. Wskaźnik ten 

pozwala określić w jakim stopniu transakcje realizowane przez BGK pomagają wypełniać misję wspierania rozwoju 

społeczno-gospodarczego całego kraju. Ponadto, rozwiązania dla tarczy antykryzysowej związanej 

z przeciwdziałaniem COVID-19 były realizowane już poprzez Programy Nowego Modelu Biznesowym. 

Programy Modelu Biznesowego są centralnym punktem nowej Strategii Banku na lata 2021-2025, poprzez które Bank 

realizuje misję i wizję w odniesieniu do potrzeb gospodarki. Liczba i zakres programów będzie dostosowywany do 

zmieniających się potrzeb gospodarki. W 4 kw. 2020 roku zostały wskazane następujące programy, które Bank będzie 

realizował w 2021 roku:  

 Rozwój przemysłu, 

 Infrastruktura, transport i logistyka, 

 Rozwój przedsiębiorczości, 

 Bezpieczeństwo strategiczne, 

 Ochrona zdrowia, 

 Finanse publiczne, 

 Spójność społeczna i terytorialna, 

 Mieszkalnictwo. 

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programami i dalszego podnoszenia efektywności działania w modelu 

biznesowym, w drugim półroczu 2020 została powołana Rada Modelu Biznesowego. Ponadto zostały zdefiniowane 

kluczowe role odpowiedzialne za program (Lider – Sponsor – Patron). 
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5.2 KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK  

Rolą BGK, jako banku rozwoju jest wsparcie zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednią stymulację i uzupełnianie 

sektora bankowego. Bank odpowiada na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach, współpracuje 

z rynkiem i stabilizuje go, a także dostosowuje działania do pojawiających się potrzeb i trendów. Misją BGK jest 

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”. Jest to najlepsza odpowiedź na wyzwania 

współczesnego świata i wyraz troski o dobro kraju. Ważne jest wykorzystanie specyficznej roli Banku w gospodarce 

nie tylko aby podążać za trendami, ale przede wszystkim je wyznaczać. Stąd nowa wizja Banku, jako „Lidera 

programów na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Misję i wizję BGK będzie realizować poprzez zewnętrzne Filary 

Strategii: Zrównoważony Rozwój, Zaangażowanie Społeczne, Współpracę i Biznes Międzynarodowy, a także 

wewnętrzne: Transformację Cyfrową i Procesową oraz Efektywny Model Zarządzania. Narzędziem, dzięki któremu 

zostaną osiągnięte cele założone w Strategii są Programy BGK tworzące Model Biznesowy. Programy BGK mają 

odpowiadać na najważniejsze potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, a sposób ich funkcjonowania podkreśla 

unikatową rolę i długoletnią tradycję BGK jako państwowego banku rozwoju. Wszystkie wymienione działania wpisują 

się i uzupełniają System Instytucji Rozwoju (w skład którego wchodzi m.in.: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Korporacja 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. i inne instytucje). 

 

  

Zrównoważony rozwój 

Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych elementów nowego planu strategicznego BGK na lata 2021-2025. 

Zagadnienie to zostało ujęte w ramach jednego z pięciu filarów nowej strategii, a także pojawia się jako istotne 

rozszerzenie misji Banku, jak również wizji organizacji. 
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Celem ujęcia Zrównoważonego Rozwoju w Strategii Banku na lata 2021-25 jest działanie z myślą o przyszłych 

pokoleniach, o budowaniu kapitału społecznego, o rozwoju przedsiębiorczości, o polskim kapitale, o odpowiedzialnym 

finansowaniu. Ponadto, chcemy dołączyć do grona europejskich banków rozwoju realizujących przedsięwzięcia 

wspierające zrównoważony rozwój. Potwierdzeniem działania w sposób zrównoważony będą starania, aby BGK 

uzyskał niezależna ocenę – pierwszy rating ESG (Environmental, Social and Governance), o który zawnioskujemy 

w 2022 roku, z ambicją znalezienia się w piątym decylu banków europejskich w 2025 roku. 

Programy Modelu Biznesowego to odpowiedź BGK na konkretne wyzwania stojące przed polską gospodarką. Każdy 

z Programów buduje swoją strategię w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju. Działania Programów uwzględniają 

zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny (m.in. redukcja luki pomiędzy województwami), potrzeby 

środowiskowe w długim terminie (przechodzenie na technologie nie oddziałujące negatywnie na powietrze, ziemię, 

wody gruntowe) oraz zrównoważone finansowanie (patrzenie w kategoriach skutków długoterminowych, a nie tylko 

krótkoterminowych celów finansowych). 

Zaangażowanie społeczne 

Bank ma prawie 100 letnią tradycję budowania kapitału społecznego – zdrowego, silnego i wyedukowanego 

społeczeństwa. Działa w tych obszarach cały czas, dostosowując się do obecnych i przyszłych wyzwań. Obecnie, 

Zaangażowanie Społeczne jako Filar Strategii na lata 2021-25 koncentruje się na czterech obszarach: Edukacja, Kultura, 

Sport oraz Ekologia. 

W ramach działań edukacyjnych Bank wspiera postawy przedsiębiorcze i buduje szeroko pojęty kapitał intelektualny. 

Istotne jest, aby ten kapitał ludzki miał warunki do rozwoju w Polsce i żeby działania Banku przyczyniły się m. in. do 

powstrzymania drenażu kadr i wpierały budowę konkurencyjnej gospodarki w Polsce. W 2020 roku rozpoczęto 

uzgodnienia nad zmianami w systemie poręczeń kredytów studenckich, co będzie przedmiotem wdrożenia w roku 

2021. 

Bank dba o artefakty naszego dziedzictwa kulturowego między innymi poprzez renowację zabytków i wpływ na sposób 

ich wykorzystania. BGK planuje tworzenie miejsc interakcji społecznych, pomaga budować zdrowe społeczeństwo 

poprzez wspieranie inicjatyw sportowych. Inwestuje w młodzież i pomaga jej walczyć o sportowe sukcesy. Promuje 

świadome postawy społeczne w obszarze ekologii, między innymi o tym jaki jest wpływ naszych życiowych decyzji na 

klimat. 

Działania w zakresie zaangażowania społecznego prowadzone były poprzez założone przez BGK fundacje oraz we 

współpracy z wieloma organizacjami społecznymi oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, a także ze znaczącym 

udziałem pracowników Banku w ramach wolontariatu pracowniczego.  

Współpraca i biznes międzynarodowy 

Bank chce zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki podnosząc poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 

Poprzez działania w ramach filaru będzie wspierać podnoszenie atrakcyjności Polski jako kraju o wysokim kapitale 

intelektualnym. Realizując poprzednią strategię, wypracowano silną pozycję na arenie banków rozwoju, podejmując 

również działania doradcze dla innych banków rozwoju (np. w regionie Trójmorza). 

Jako pierwszy bank spoza strefy euro BGK pozytywnie przeszedł procedurę akredytacji Komisji Europejskiej i został 

pomyślnie zaudytowany w ramach wszystkich 9 filarów podlegających ocenie w ramach Pillar-assessment, dzięki 

któremu może być traktowany przez KE jako potencjalny partner wdrażający w ramach nowych programów unijnych. 

Wzmocniona pozycja BGK jako silnego partnera współtworzy rozwiązania i rekomenduje modele i działania: 

 wskazywanie strategicznych kierunków ekspansji dla polskich przedsiębiorstw, 

 zwiększanie wpływu na polityki i rozwiązania instytucji międzynarodowych. 
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Polska jest krajem rozwiniętym o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. Bank będzie budował świadomość wśród 

inwestorów o potencjale inwestycyjnym polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, aby przyciągać kapitał 

zewnętrzny i tworzyć centra wiedzy, zatrzymywać własność intelektualną w Polsce, tworzyć rekomendacje dla innych 

instytucji, w tym międzynarodowych. BGK chce, aby polska gospodarka podnosiła poziom zaawansowania 

technologicznego, zwiększała konkurencyjność na arenie międzynarodowej i wytwarzała produkty o wyższej wartości 

dodanej.  

W 2021 roku będzie kontynuowane wspieranie ekspansji zagranicznej polskich firm i rozszerzany geograficzny zasięg 

wsparcia. Bank będzie wspierać ekspansję polskich firm, świadomie zarządzać nią w kierunkach istotnych strategicznie 

i pomagać polskim firmom obniżać koszty finansowania na rynkach międzynarodowych. Celem BGK jest trafianie do 

zainteresowanych przedsiębiorców z ofertą zarówno własnych produktów kredytowych i gwarancyjnych, ale też 

ubezpieczeniowych wraz z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

Transformacja cyfrowa i procesowa 

W celu zapewnienia dynamicznego rozwoju określonego w Filarach Biznesowych Strategii, konieczne będzie 

osiągniecie zdolności szybkiej adaptacji nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych, świadomość procesowa 

„end2end” i ciągłe doskonalenie w zakresie: dopasowania produktów i usług, rozwijania procesowej i cyfrowej kultury 

pracy, szybkich procesów decyzyjnych opartych o wskaźniki. Realizując ten filar chcemy stworzyć optymalne warunki 

dla dynamicznego rozwoju Banku. Założenia filaru będą realizowane poprzez 3 obszary: 

 System ciągłego doskonalenia procesów biznesowych, 

 Cyfrową i nowoczesną platformę IT, 

 Innowacyjność – automatyzację i robotyzację. 

Ambicja filaru będzie realizowana m.in. poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy dla pracowników Banku, 

czyniąc pracę łatwiejszą, przyjemniejszą i bezpieczniejszą. Podejmowane będą działania zmierzające do 

konsekwentnej redukcji nieefektywności, racjonalnego wykorzystanie zasobów i optymalizacji kosztów w ramach 

optymalizowanych procesów. Rozwijana będzie procesowa i cyfrowa kultury pracy. 

W zakresie cyfryzacji będą wdrażane nowoczesne i niezawodne systemy integrujące i realizujące kluczowe procesy 

i funkcje biznesowe. Automatyzacja i robotyzacja pozwolą na redukcję pracy powtarzalnej i skupienie wysiłku 

pracowników na strategicznych zadaniach rozwojowych Banku (poprzez technologie takie jak robotic proces 

automation (RPA) – tworzenie robotów, botów, docelowo bezpośrednio w jednostkach w każdym obszarze). 

Efektywny model zarządzania 

Poprzez realizację kolejnego filaru Bank chce zwiększyć skalę zadań realizowanych w ramach zaspokajania coraz 

bardziej złożonych potrzeb rosnącej liczby interesariuszy. Założenia filaru stanowią kontynuację działań 

zdefiniowanych w strategii BGK na lata 2017-20, dotyczących transformacji kulturowej organizacji. Bank zmierza 

w kierunku samoorganizujących się, mniej sformalizowanych zespołów, nastawionych na dostarczanie rezultatów. Na 

efektywny model zarządzania składa się kilka czynników, w tym m.in.: dostosowanie warunków do pracy 

interdyscyplinarnej - nowa siedziba BGK, wdrożenie dodatkowych narzędzi i dobrych praktyk wspierających 

koncentrację na rozwiązywaniu problemów w samoorganizujących się zespołach. Duży nacisk zostanie położony na 

rozwój kompetencji poprzez wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i właścicielstwa tematów. Poprzez 

interdyscyplinarną pracę dającą możliwości nowych wyzwań zawodowych Bank chce zadbać o lepsze wzajemne 

zrozumienie potrzeb i specyfiki partnerów wewnętrznych w BGK. Rozwój modelu będzie wsparty i w pełni powiązany 

z nowymi wartościami BGK jakimi są: Otwartość, Zespołowość i Odpowiedzialność. 
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5.3 DZIAŁANIA BGK DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

W 2020 roku wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej było kluczowym działaniem Banku. W tym 

czasie Bank udzielił pomocy na kwotę ponad 54 mld zł wartości finansowania dla ponad 60 tysięcy przedsiębiorców. 

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyemitowano obligacje na łączną kwotę 100,8 mld zł. Do głównych 

rozwiązań wdrożonych przez Bank w 2020 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej należą: 

5.3.1 PAKIET POMOCY DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Systemy gwarancji portfelowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Gwarancja de minimis jest jedną z form pomocy de minimis udzielanej w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej 

na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. 

Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków 

finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Bank w ramach pomocy w okresie pandemii 

COVID-19 zwiększył maksymalną wysokość gwarancji de minimis z 60% do 80%, zrezygnował z prowizji od gwarancji 

(także za przedłużenie gwarancji), a także wydłużył okres trwania gwarancji na kredyty obrotowe do 75  miesięcy i na 

kredyty inwestycyjne do 120 miesięcy oraz umożliwił objęcie gwarancją kredytów w walucie obcej. Maksymalna kwota 

gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat.  

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone 

w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych 

gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. 

Gwarancje de minimis udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to pomoc na kwotę ponad 29 mld zł wartości 

finansowania dla ponad 50 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Najistotniejsze sektory jakie skorzystały 

z gwarancji to handel oraz sektor budowlany i produkcyjny.  

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia 

innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), który jest finansowany 

z Funduszy Europejskich. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu 

objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca część zapłaconych odsetek za okres 3 lat i dla kredytów objętych 

gwarancją do końca 2021 roku wynosi 5 p.p. w skali roku. W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią 

COVID-19, gwarancja może również obejmować kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19, tj. obrotowy 

odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją. Taka gwarancja stanowi 

pomoc de minimis. W przypadku gwarancji w formie pomocy de minimis odstąpiono od katalogu kosztów 

kwalifikowalnych. 

Z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą 

skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie 

nowego podmiotowego kryterium dostępu. 

Gwarancje Biznesmax udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to finansowanie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców na kwotę prawie 1 mld zł.  

Gwarancja płynnościowa to nowy produkt wprowadzony w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-

19 mający na celu poprawę płynności finansowej średnich i dużych przedsiębiorstw. Gwarancją obejmowane są 

kredyty obrotowe udzielane w złotych lub w walucie obcej przez bank kredytujący z przeznaczeniem na zapewnienie 

płynności finansowej. Gwarancja obejmuje do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 

250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Okres gwarancji to 27 miesięcy (kredyt do 24 miesięcy). 
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Gwarancje płynnościowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to 

wsparcie na kwotę ponad 5,6 mld zł wartości finansowania dla prawie 500 średnich przedsiębiorców.  

Gwarancja dla sektora rolnego udzielana jest z Funduszu Gwarancji Rolnych na zabezpieczenie spłaty kredytów 

przeznaczonych na finansowanie działalności w sektorze rolnym. Stanowi wsparcie gospodarstw rolnych 

i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania. Bank w ramach pomocy 

w okresie pandemii COVID-19 wprowadził możliwość objęcia gwarancją kredytów obrotowych odnawialnych oraz 

możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją na maksymalnie 12 

miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją w wysokości 2 p.p. w skali roku. Gwarancja kredytu 

obrotowego jest udzielana na okres nie dłuższy niż 63 miesiące. 

Gwarancja dla sektora rolnego BGK to pierwsze takie rozwiązanie na rynku dla sektora rolnego, tj. zarówno dla 

przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).  

Gwarancje dla sektora rolnego udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to wsparcie na kwotę ponad 280 mln zł 

wartości finansowania dla ponad 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorców, gdzie przeważającą rolę stanowią 

mikro przedsiębiorcy. 

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego to nowy, pionierski na skalę Europy, produkt wprowadzony w związku 

z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na 

wielkość (MŚP i duże przedsiębiorstwa). Przeznaczony jest na zabezpieczenie spłaty limitu faktoringowego udzielanego 

przez faktora. Gwarancja obejmuje do 80% kwoty limitu, maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, limitu 

faktoringowego 250 mln zł. Celem funkcjonowania gwarancji spłaty limitu faktoringowego jest zapewnienie płynności 

finansowej firmom poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu 

odwrotnego, w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora. 

Gwarancje spłaty limitu faktoringowego udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to wsparcie na kwotę ponad 

350 mln zł wartości finansowania dla prawie 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Gwarancja COSME zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego i inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący 

przedsiębiorcom. Gwarancja obejmuje do 80% kredytu z maksymalną kwotą gwarancji 480 tys. zł (kredytu 600 tys. zł) 

i długością do 99 miesięcy. Bank we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach wsparcia 

w okresie pandemii COVID-19 wydłużył maksymalny okresu gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy 

i obniżył prowizję do 0,7% dla kredytów obrotowych  

Gwarancje COSME udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to wsparcie na kwotę ponad 570 mln zł wartości 

finansowania dla ponad 2,7 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Gwarancja Kreatywna Europa zabezpiecza kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny udzielony w złotych przez bank 

kredytujący dla klientów w obszarze sektora kultury lub sektora kreatywnego lub który realizuje projekt albo zamierza 

realizować projekt w tych sektorach. W związku z pandemią COVID-19 gwarancja jest bezpłatna. Kredyty są objęte 

gwarancją do 80% kapitału z maksymalną kwotą 8,4 mln zł i minimalnym okresem kredytu nie krótszym niż 12 

miesięcy. Gwarancja jest udzielana jako pomoc de minimis.  

System dopłat dla mikro, małych i średnich, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora produkcji podstawowej 

produktów rolnych to nowy produkt wprowadzony w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 

skierowany do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność 

finansową lub są tym zagrożone. Dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK – kredyt 

z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (w przypadku sektora MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu 

Gwarancji Płynnościowych (w przypadku średnich i dużych firm). 
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System dopłat do oprocentowania zaliczany jest do pomocy publicznej. Kredytów z dopłatami udzielają banki 

komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania 

przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy 

odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze 

środków Funduszu. 

Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych 

(w rachunku kredytowym i w rachunku bieżącym) udzielanych w złotych. Dopłaty stosowane są do kredytów 

udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy oraz do kredytów udzielonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. 

Dopłata do odsetek kredytu wynosi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 2 punkty procentowe, zaś dla dużych 

firm 1 p.p. 

Dopłaty do oprocentowania udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to pomoc na kwotę prawie 480 mln zł 

wartości finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych 

Pożyczka na rozwój turystyki to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce 

Wschodniej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności 

finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej 

sytuacji lub jest nią zagrożony. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z BGK wprowadziło pakiet 

pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub się na 

nią zdecydują. Zmiany dają możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat 

kapitałowych pożyczek lub 6-miesięczne wakacje kredytowe, obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla 

nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy, brak wymaganego wkładu własnego oraz 

przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. 

Pożyczki z Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 

realizowany przez BGK. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 

pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do 

studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z BGK wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy 

skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z Programu 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.  

Zmiany w Programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” obejmują:  

 zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy oraz wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy, 

 wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-

odsetkowych), 

 obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy), 

 nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony 

do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy, 

 możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy, 

 możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług 

szkoleń i doradztwa. 
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Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Wsparcie to 

premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację 

inwestycji. 

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest 

finansowany z Funduszy Europejskich. W ramach pakietu pomocy został zniesiony maksymalny limit premii 

technologicznej (możliwość uzyskania ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych), wprowadzona została 

możliwość finansowania innowacji na skalę przedsiębiorstwa, a także zniesiony został obowiązek wniesienia wkładu 

własnego w projekt (do 100% wartości projektu). Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych 

inwestycji. 

Pożyczki płynnościowe dla MŚP z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) są elementem tzw. rządowej tarczy 

antykryzysowej, przeznaczone są dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa 

pogorszyła się w 2020 roku. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, 

współpracującej z BGK. Umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy 

i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom. Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich 

łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł. Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie: jako dwukrotność rocznego 

zestawienia płac lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w roku. Przedsiębiorca ma półroczną karencja 

w spłacie (pierwsza rata płatna po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania) oraz może skorzystać z wakacji kredytowych 

(raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki może skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych), a spłata 

pożyczki jest rozłożona na 6 lat. Pożyczka płynnościowa połączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty 

oprocentowania. 

Pożyczki płynnościowe dla MŚP z POIR udzielone w ramach Tarczy Antykryzysowej to pomoc na kwotę prawie 

1,35 mld zł wartości finansowania dla ponad 3 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. 

spółdzielni pracy, inwalidów i socjalnych, centrów integracji społecznej, organizacji pozarządowych, czy zakładów 

aktywności zawodowej, które umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności 

firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter 

i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. 

Maksymalna wartość pożyczki to 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł, okres spłaty do 4 lat, 

oprocentowanie 0,1% w skali roku, karencja w spłacie do 12 miesięcy i brak opłat i prowizji. Ww. parametry pożyczki 

obowiązują dla pożyczek udzielanych do 30.06.2021r. Po tym okresie okres spłaty to maksymalnie 3 lata, karencja 

w spłacie – maksymalnie 6 miesięcy. 

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to pomoc na 

kwotę ponad 18 mln zł wartości finansowania. 

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, 

z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który 

z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe, lub jest nimi zagrożony. 
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Bank wydłużył karencję w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, maksymalnie 12-miesięczne wakacje 

kredytowe oraz dwukrotne obniżył oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku trudnej sytuacji 

finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy, wydłużyć okres utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla 

zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do dnia 30 czerwca 2021r.) oraz wydłużyć okres spłaty pożyczek 

o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej). 

Pożyczka szerokopasmowa to wsparcie dla firm z branży telekomunikacyjnej. Oferowana pomoc to ułatwienia 

w spłacie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy skorzystali bądź skorzystają z pożyczki na 

dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który 

z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe lub jest nimi zagrożony. Bank daje możliwość wydłużenia 

o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału, 6-

miesięczne wakacje kredytowe, obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0%, przy braku wymaganego wkładu 

własnego. 

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) udzielane są na rozwój, poprawę potencjału na rynku 

i podniesienie konkurencyjności. Dysponentami środków na ten cel są władze 15 województw. Dzięki ścisłej 

współpracy Banku z Urzędami Marszałkowskimi, wypracowany został na czas pandemii COVID-19 tzw. pakiet 

osłonowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to ułatwienia w spłacie pożyczek już udzielonych, takie jak: 

dodatkowa karencja, wakacje kredytowe, a także możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek, brak 

podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości na skutek ograniczeń COVID-19, jak również niepodejmowanie 

działań windykacyjnych przed wprowadzeniem w/w zmian do umowy. Odpowiednie udogodnienia wprowadzone 

zostały także w ramach poręczeniowych instrumentów wsparcia. Ponadto rozszerzono ofertę finansowania o pożyczki 

płynnościowe ze środków RPO, odpowiednio modyfikując wcześniejszą ofertę finansowania. W większości 

województw podjęto też decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na w/w instrument wsparcia dla MŚP. 

Wartość środków dodatkowo powierzonych Bankowi, przez władze województw, na unijne pożyczki płynnościowe 

opiewa na 637,1 mln zł. Do końca 2020 roku ze środków tych skorzystało ponad 2,6 tys. mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Więcej informacji o pakiecie pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także lista instytucji finansowych 

współpracujących z BGK znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-

bgk/. Tu także można zobaczyć jak BGK wdrożył pakiety pomocy w poszczególnych przedsiębiorstwach. 

5.3.2 PAKIET POMOCY DLA DUŻYCH FIRM 

Gwarancja płynnościowa – to nowy produkt wprowadzony w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią 

COVID-19 mający na celu poprawę płynności finansowej średnich i dużych przedsiębiorstw. Gwarancją obejmowane 

mogą być kredyty obrotowe udzielane w złotych lub w walucie obcej przez bank kredytujący z przeznaczeniem na 

zapewnienie płynności finansowej. Gwarancja obejmuje do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu nie może 

przekroczyć 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Okres gwarancji to do 27 miesięcy (kredyt do 

24 miesięcy). 

Gwarancje płynnościowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to 

wsparcie na kwotę ponad 5,6 mld zł wartości finansowania dla prawie 500 średnich przedsiębiorców.  

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO to nowy produkt wprowadzony w związku z sytuacją 

kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 skierowany do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną 

pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. Dopłaty do odsetek można łączyć z innymi 

programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (w przypadku sektora 

MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (w przypadku średnich i dużych firm). 
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System dopłat do oprocentowania zaliczany jest do pomocy publicznej. Kredytów z dopłatami udzielają banki 

komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania 

przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy 

odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze 

środków Funduszu. 

Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych (w 

rachunku kredytowym i w rachunku bieżącym) udzielanych w złotych. Dopłaty stosowane są do kredytów udzielonych 

na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy oraz do kredytów udzielonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. 

Dopłata do odsetek kredytu wynosi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 2 p.p., zaś dla dużych firm 1 p.p. 

Dopłaty do oprocentowania udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to pomoc na kwotę prawie 90 mln zł wartości 

finansowania dla dużych przedsiębiorców. 

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego to nowy, i pionierski na skalę Europy, produkt wprowadzony w związku 

z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na 

wielkość (MŚP i duże przedsiębiorstwa). Przeznaczony jest na zabezpieczenie spłaty limitu faktoringowego udzielanego 

przez faktora. Gwarancja obejmuje do 80% kwoty limitu, maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, limitu 

faktoringowego 250 mln zł. Celem funkcjonowania gwarancji spłaty limitu faktoringowego jest zapewnienie płynności 

finansowej firmom poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu 

odwrotnego, w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora. 

Gwarancje spłaty limitu faktoringowego udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to wsparcie na kwotę ponad 

1 mld zł wartości finansowania dla dużych przedsiębiorców. 

5.3.3 KUKE S.A. PAKIET POMOCY COVID-19 

KUKE S.A. w ramach programu pomocowego wdrożyło do oferty gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie 

krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+. Produkt ten stanowi wsparcie dla polskich 

eksporterów i zapewnia bezpieczną wymianę handlową z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem 

Polski) oraz 9 krajów OECD, tj. Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Islandii, Japonii, 

Nowej Zelandii, Norwegii i Szwajcarii, które  Komisja Europejska uznała z dniem 27 marca 2020r. za kraje o ryzyku 

tymczasowo nierynkowym.  

Ubezpieczenie jest kierowane do polskich przedsiębiorców z segmentu MSP oraz dużych firm mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terenie RP, którzy: 

 posiadają umowę ubezpieczenia należności handlowych oferowaną na zasadach komercyjnych, ale potrzebują 

wyższego limitu dla kontrahenta z kraju wskazanego powyżej, którego dotychczasowy ubezpieczyciel nie może 

zaoferować, 

 utracili limit kredytowy dla kontrahentów z ww. krajów lub zakład ubezpieczeń odmówił jego przyznania. 

Zasady ww. ubezpieczenia zgodne są z Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym włączenia ww. krajów o ryzyku 

rynkowym do krajów o ryzyku tymczasowo nierynkowym do 30.06.2021r. Kredyt kupiecki dotyczący ubezpieczenia 

należności od kontrahentów z ww. krajów w ramach ryzyka tymczasowo nierynkowego nie może wykraczać poza 180 

dzień od dnia przywrócenia państwa przez Komisję Europejską na listę państw o ryzyku rynkowym, co oznacza, że 

w aktualnym stanie prawnym może obowiązywać maksymalnie do dnia 31.12.2021r. 
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W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko 

recesji w konsekwencji globalnej pandemii COVID-19, KUKE S.A. rozszerzyło również do 100% zakres ochrony 

ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. Co najmniej do końca 2021 roku KUKE 

S.A. ubezpieczy polskim eksporterom i bankom finansującym albo refinansującym ich transakcje całe ryzyko handlowe 

i polityczne, oferując zakres pokrycia ubezpieczeniowego do 100% dla obu tych ryzyk. Dotyczy to wszystkich nowych 

transakcji z  okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat.  

Głównym celem rozszerzenia ochrony jest wsparcie banków w dalszym finansowaniu projektów eksportowych 

polskich przedsiębiorstw. KUKE S.A. przejmuje całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie muszą tworzyć 

rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcę. Dotychczasową 

praktyką było zabezpieczenie przez KUKES.A. do 90-95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają 

wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału 

własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych strat dla eksportera bądź banku. Projekty eksportowe o 

charakterze inwestycyjnym w portfelu KUKE S.A. to głównie usługi budowlane wykonywane „pod klucz”, dostawy 

maszyn lub linii technologicznych, środków transportu oraz szeroko rozumiany przemysł stoczniowy. Pozyskanie 

zamówień w tych branżach jest ściśle powiązane z uzyskaniem bankowego finansowania, które w okresie narastającej 

niepewności w globalnej gospodarce będzie ulegało znacznemu ograniczeniu.    

Więcej informacji o pakiecie pomocy KUKE S.A. znajduje się na stronie https://www.kuke.com.pl/. 

5.3.4 INNE MECHANIZMY POMOCY COVID-19 

Ponadto Bank wprowadził w ofercie bezpośredniej mechanizmy ułatwiające dla przedsiębiorców mających problemy 

płynnościowe wynikające z COVID-19 jak np. wakacje kredytowe. 

Poza działalnością związaną bezpośrednio z finansowaniem, Bank we współpracy z Mazowieckim Szpitalem 

Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II utworzył szpital tymczasowy w Siedlcach dla chorych na COVID-19 dla 100 

pacjentów. Przy ogromnym zaangażowaniu zespołu powołanego do tego projektu projekt został zrealizowany 

w zakładanym, bardzo krótkim, terminie i dnia 7 grudnia 2020r. został otwarty dla pierwszych pacjentów chorych na 

COVID-19. Bank odpowiadał za przygotowanie szpitala i jego wyposażenie oraz wsparcie w procesie rekrutacji 

personelu. Z uwagi na fakt, że adaptacja budynku przeznaczonego na szpital tymczasowy została wykonana 

w optymalnym standardzie Szpital Tymczasowy w Siedlcach po wygaszeniu swojej działalności będzie pełnił funkcję 

ośrodka rehabilitacji dla osób, które cierpią na powikłania po przebytym zakażaniu COVID-19. 

Na rok 2021 planowane jest wdrożenie kolejnych zmian i produktów wspierających polskich przedsiębiorców, które 

wynikają z potrzeb sygnalizowanych przez rynek w okresie przedłużającej się pandemii COVID-19. 
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6. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK I BANKU BGK 

6.1 WYNIK FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK 

Wynik netto grupy BGK za 2020 rok zamknął się kwotą 366,6 mln zł, który był o 23,6 mln zł niższy od uzyskanego za 

2019 rok. Spadek wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem odpisów aktualizujących oraz rezerw 

wynikającym ze zwiększenia portfela kredytowego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania i wyceny ryzyka 

kredytowego związanego ze skutkami pandemii COVID-19 o 153,5 mln zł.  

TABELA 29: Rachunek zysków i strat grupy BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wynik z tytułu odsetek 951,2 953,4 -2,2 -0,2% 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 248,0 218,6 29,4 13,5% 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji 

115,3 119,7 -4,4 -3,7% 

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych 141,7 85,7 56,0 65,3% 

Wynik na działalności bankowej 1 456,1 1 377,4 78,7 5,7% 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 21,4 191,8 -170,4 -88,9% 

Ogólne koszty administracyjne -624,1 -600,8 -23,3 3,9% 

Wynik z tytułu modyfikacji 3,5 -9,2 12,7 - 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw -384,9 -231,4 -153,5 66,3% 

Wynik z działalności operacyjnej 472,0 727,8 -255,8 -35,2% 

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych -25,0 -268,6 243,6 -90,7% 

Zysk brutto 447,0 459,2 -12,2 -2,7% 

Podatek dochodowy -80,4 -69,0 -11,4 16,6% 

Zysk netto 366,6 390,2 -23,6 -6,1% 

Zysk netto przypadający na rzecz właściciela jednostki dominującej 367,3 390,1 -22,8 -5,9% 

Zysk netto przypadający na udziały niesprawujące kontroli -0,7 0,1 -0,8 - 

 

Największy wpływ na kształtowanie się wyniku netto o w stosunku do roku poprzedniego miały: 

 wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw – spadek o 153,5 mln zł r/r, 

 wzrost wyniku z działalności bankowej o 78,7 mln zł tj. 5,7% r/r,  

 pozostałe przychody/koszty operacyjne – spadek o 170,4 mln zł,  

 ogólne koszty administracyjne – wzrost o 23,3 mln zł tj. 3,9% r/r. 

 
  

dane w mln zł

Zysk netto 2019

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych

Pozostałe przychody/koszty operacyjne

Ogólne koszty administracyjne

Wynik z tytułu modyfikacji

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych 

Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw

Podatek

Zysk netto 2020

-2,2

-4,4

-170,4

-23,3

-153,5

-11,4

+29,4

+56,0

+12,7

+243,6

390,2

366,6

-23,6
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Rachunek zysków i strat 

Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat  

Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat za rok 2020 wyniósł 1 199,1 mln zł i był wyższy o 27,2 mln zł tj. 2,3% r/r. 

Do wzrostu przyczynił się głównie wynik Banku BGK, wyższy o 27,7 mln zł. 

Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych 

Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych za rok 2020 wyniósł 256,9 mln zł i był wyższy od 

wyniku za rok 2019 o 51,5 mln zł. Znaczący wpływ miał wynik z pozycji wymiany Banku BGK, który wyniósł 119,7 mln 

zł. Był on wyższy o 69,4 mln zł, tj. 138,0% r/r. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych za rok 2020 wyniósł 21,4 mln zł i był niższy od wyniku roku 

poprzedniego o 170,4 mln zł. Głównym elementem spadku było rozliczenie przez BGK w roku 2019 korekty wyceny 

kredytów KFM (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) w kwocie 93,3 mln zł oraz niższe o 51,4 mln zł wyceny nieruchomości 

inwestycyjnych w roku 2020. 

Ogólne koszty administracyjne 

Ogólne koszty administracyjne Grupy Kapitałowej BGK za rok 2020 wyniosły 624,1 mln zł i były wyższe od kosztów za 

rok 2019 o 23,3 mln zł. Wzrost kosztów jest następstwem kontynuacji prowadzonych inicjatyw w obszarze poprawy 

sprawności działania Banku, a także wzrostu zaangażowania i skali realizowanych projektów. 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw za rok 2020 dla Grupy Kapitałowej BGK wyniósł 

-384,9 mln zł i był niższy od wyniku za rok 2019 o 153,5 mln zł. Wynik ten związany jest ze wzrostem zaangażowania 

kredytowego, dodatkowymi rezerwami związanymi z pandemią COVID-19 oraz konserwatywnym podejściem do 

ryzyka kredytowego w ramach podstawowej działalności realizowanej przez Bank. 

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych 

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych Grupy Kapitałowej BGK za rok 2020 wyniósł -25,0 mln zł i był 

wyższy w stosunku do roku 2019 o 243,6 mln zł. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynika z wyceny inwestycji 

realizowanych przez fundusze zarządzane przez PFR TFI S.A. 

Podatek dochodowy 

Wartość podatku za rok 2020 wyniosła 80,4 mln zł i była wyższa w stosunku do roku 2019 o 11,4 mln zł. 

6.2 BILANS GRUPY BGK 

Suma bilansowa Grupy BGK zamknęła się w roku 2020 kwotą w wysokości 160 325,5 mln zł.  

Aktywa Grupy BGK 

Największy udział w strukturze aktywów stanowiły dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne 40,5%, a ich 

wartość bilansowa na koniec 2020 roku wyniosła 64 953,6 mln zł i wzrosła o 315,3% r/r.  

Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto w 2020 stanowiły drugą co do wielkości pozycję w bilansie 28,7%, 

a ich wartość bilansowa na koniec 2020 roku wyniosła 45 964,0 mln zł i wzrosła o 4,3% r/r. 
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Wartość inwestycji kapitałowych netto na koniec roku 2020 wyniosła 5 879,8 mln zł, co stanowiło 3,7% aktywów 

ogółem.  

Kształtowanie się pozostałych pozycji aktywów Grupy BGK było głównie pochodną zarządzania pozycją płynnościową 

BGK i kształtowaniem się rozliczeń międzyokresowych i rozrachunków. 

TABELA 30: Struktura aktywów grupy BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Kasa, środki w Banku Centralnym  32 262,3 20,1% 22 729,4 22,6% 9 532,9 41,9% 

Rachunki nostro i lokaty międzybankowe 4 702,3 2,9% 6 396,7 6,4% -1 694,4 -26,5% 

Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) 
brutto 

45 964,0 28,7% 44 049,4 43,8% 1 914,6 4,3% 

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty 
pochodne1 

64 953,6 40,5% 15 638,7 15,6% 49 314,9 315,3% 

Należności z tytułu zakupionych papierów 
wartościowych z otrzymanym 
przyrzeczeniem odkupu 

4 207,2 2,6% 5 301,5 5,3% -1 094,3 -20,6% 

Inwestycje kapitałowe netto 5 879,8 3,7% 5 216,0 5,2% 663,8 12,7% 

Pozostałe aktywa 2 356,3 1,5% 1 189,6 1,2% 1 166,7 98,1% 

Suma aktywów 160 325,5 100,0% 100 521,2 100,0% 59 804,3 59,5% 
1 bez obligacji komercyjnych i komunalnych             

 

Zobowiązania i kapitały Grupy BGK 

Największy udział w strukturze zobowiązań i kapitałów Grupy Kapitałowej BGK miały zobowiązania wobec klientów, 

które stanowiły na koniec 2020 roku 72,4% zobowiązań i kapitałów. Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 

2020 roku wyniosła 116 138,1 mln zł i wzrosła o 94,5% r/r. Wzrost udziału w strukturze zobowiązań i kapitałów 

zobowiązań wobec klientów o 13,1  p.p. był efektem zarówno wzrostu wartości zobowiązań jak i zwiększenia sumy 

bilansowej Grupy BGK.  

Udział wartości kapitału ogółem Grupy BGK w strukturze zobowiązań i kapitałów spadł o 3,6 p.p. do poziomu 14,9%, 

co było głównie efektem zwiększenia sumy bilansowej Grupy BGK o 59,5%. 

Wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych Grupy BGK wyniosła na koniec 2020 roku 4 859,4 mln zł.  

Wartość zobowiązań wobec banków na koniec 2020 roku wyniosła 3 907,9 mln zł.  

Kształtowanie się pozostałych pozycji zobowiązań i kapitałów Grupy BGK było głównie pochodną zarządzania pozycją 

płynnościową Banku. Przy kapitale na poziomie 23 924,0 mln zł Grupa BGK posiada znaczący potencjał na zwiększanie 

swojego zaangażowania w akcję kredytową, zwiększanie działalności inwestycyjnej, jak i wspieranie rozwoju 

gospodarczego kraju w czasie pandemii COVID-19, inwestycji infrastrukturalnych oraz wspieranie ekspansji 

zagranicznej polskich przedsiębiorstw. 
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TABELA 31: Struktura zobowiązań i kapitałów grupy BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Zobowiązania wobec banków 3 907,9 2,4% 4 119,6 4,1% -211,7 -5,1% 

Zobowiązania wobec klientów 116 138,1 72,4% 59 701,4 59,4% 56 436,7 94,5% 

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych  4 859,4 3,0% 7 251,5 7,2% -2 392,1 -33,0% 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

5 818,0 3,6% 9 113,4 9,1% -3 295,4 -36,2% 

Pozostałe zobowiązania 5 678,2 3,5% 1 681,4 1,7% 
3 996,8 

237,7
% 

Kapitał ogółem 23 924,0 14,9% 18 653,9 18,6% 5 270,1 28,3% 

Suma zobowiązań i kapitału własnego 160 325,5 100,0% 100 521,2 100,0% 59 804,3 59,5% 
 

6.3 WYNIK FINANSOWY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Wynik netto BGK za 2020 rok wyniósł 315,7 mln zł i zmniejszył się o 195,5 mln zł, tj. o 38,3% r/r. Spadek był pochodną 

przede wszystkim wzrostu odpisów i rezerw kredytowych spowodowanych pandemią Covid-19. Wynik brutto wyniósł 

369,9 mln zł i zmniejszył się o 208,7 mln zł tj. 36,1% r/r.  

TABELA 32: Rachunek zysków i strat BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 

Wynik z tytułu odsetek 944,2 945,7 -1,5 -0,2% 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 248,3 219,1 29,2 13,3% 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji 

130,4 120,1 10,3 8,6% 

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych 141,7 111,9 29,8 26,5% 

Wynik na działalności bankowej 1 464,5 1 396,9 67,6 4,8% 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -54,4 70,6 -125,0 - 

Ogólne koszty administracyjne -522,1 -475,9 -46,2 9,7% 

Wynik z tytułu modyfikacji 3,5 -9,2 12,7 -138,4% 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw -521,6 -403,8 -117,8 29,2% 

Wynik z działalności operacyjnej 369,9 578,6 -208,7 -36,1% 

Zysk brutto 369,9 578,6 -208,7 -36,1% 

Podatek dochodowy -54,3 -67,4 13,1 -19,5% 

Zysk netto 315,7 511,2 -195,5 -38,3% 

Największy wpływ na kształtowanie się wyniku netto o w stosunku do roku poprzedniego miały pozycje związane 
z wynikiem na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw – spadek o 117,8 mln zł r/r oraz pozostałe 
przychody/koszty operacyjne – spadek o 125,0 mln zł. 
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Wynik z odsetek wyniósł na koniec 2020 roku 944,2 mln zł i był nieznacznie niższy od wielkości uzyskanej w 2019 roku 

o 1,5 mln zł, tj. o 0,2% r/r.  

Spadek wyniku odsetkowego przy wyższych wolumenach aktywów odsetkowych związany był przede wszystkim ze 

znaczącym spadkiem stóp procentowych. 

W porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek zarówno przychodów odsetkowych o 706,3 mln zł, tj. o 32,0% r/r, jak 

i kosztów odsetkowych o 704,7 mln zł, tj. o 55,8% r/r.  

Średni poziom aktywów odsetkowych wyniósł 142,5 mld zł i był wyższy o 48,2 mld zł, tj. 51,1% r/r. 

 

Największą grupę przychodów odsetkowych stanowiły przychody od kredytów i pożyczek udzielonych klientom, które 

wyniosły w 2020 roku 755,9 mln zł i były niższe o 243,6 mln zł w stosunku do roku 2019.  

Przychodowość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 2,27% wobec 3,41% za rok 2019. Średnie 

saldo portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosło z 29,2 mld zł do 33,2 mld zł.  

Średni poziom pasywów odsetkowych w 2020 roku wyniósł 122,4 mld zł i był wyższy o 42,5 mld zł, tj. o 53,2% r/r. 

Największą grupę pasywów odsetkowych stanowiły depozyty klientów. Średni poziom depozytów klientów w roku 

2020 wyniósł 111,4 mld zł i był wyższy o 42,8 mld zł, tj. 62,4% r/r. Kosztowość depozytów wyniosła 0,38% wobec 1,41% 

za rok 2019. 

  

dane w mln zł

Zysk netto 2019

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych

Pozostałe przychody/koszty operacyjne

Ogólne koszty administracyjne

Wynik z tytułu modyfikacji

Wynik na  odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz 

rezerw

Podatek dochodowy

Zysk netto 2020

-1,5

-125,0

-46,2

-117,8

+29,2

+10,3

+29,8

+12,7

+13,1

511,2

315,7

-195,5
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Wynik z tytułu prowizji 

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 248,3 mln zł i był wyższy o 29,2 mln zł, tj. 13,3% r/r. Przychody prowizyjne wzrosły 

o 28,9 mln zł. Było to głównie efektem wyższych o 19,6 mln zł prowizji od kredytów, pożyczek i operacji papierami 

wartościowymi. Ponadto w 2020 roku BGK uzyskał wyższe o 6,1 mln zł przychody z tytułu zarządzania funduszami oraz 

obsługi programów. Koszty prowizyjne spadły w tym czasie o 0,3 mln zł.  

TABELA 33: Struktura wyniku z tytułu prowizji (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 
     

Wynik z tytułu prowizji 248,3 219,1 29,2 13,3% 

Przychody z tytułu prowizji 260,9 232,0 28,9 12,5% 

   - od kredytów, pożyczek i operacji papierami wartościowymi 73,5 53,9 19,6 36,4% 

   - od zobowiązań gwarancyjnych 86,4 84,9 1,5 1,8% 

   - z tytułu zarządzania funduszami oraz obsługi programów 69,9 63,8 6,1 9,6% 

   - pozostałe przychody prowizyjne 31,1 29,4 1,7 5,8% 

Koszty prowizyjne 12,6 12,9 -0,3 -2,3% 

 

Wyniki na instrumentach finansowych i na inwestycyjnych aktywach finansowych 

Ze względu na skutki pandemii COVID-19, spółki w portfelu BGK nie wypłaciły dywidend w 2020 roku w zestawieniu 

z kwotą 37 mln zł uzyskaną w 2019 roku. 

Na koniec 2020 roku wynik z pozycji wymiany wyniósł 119,7 mln zł. Był on wyższy o 69,4 mln zł, tj. 137,9% r/r.  

Wynik na instrumentach finansowych wzrósł w 2020 roku do poziomu 152,3 mln zł, tj. o 7,6 mln zł (5,3% r/r).  

TABELA 34: Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 
     

Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach 
 finansowych 

272,0 232,0 40,0 17,2% 

Dywidendy 0,0 37,0 -37,0 -100,0% 

Wynik z wymiany 119,7 50,3 69,4 137,9% 

Wynik na instrumentach 152,3 144,7 7,6 5,3% 

 

Pozostałe przychody / koszty operacyjne 

Na koniec 2020 roku wynik na pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych był ujemny i wyniósł -54,4 mln zł. 

W porównaniu z 2019 rokiem był niższy o 125,0 mln zł. Główną przyczyną tej różnicy był wysoki poziom odniesienia 

wynikający z rozliczenia w 2019 roku korekty wyceny kredytów KFM (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) w kwocie 

93,3 mln zł, w wyniku wygaśnięcia potencjalnego zobowiązania z tytułu kwalifikacji kredytów. 
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TABELA 35: Pozostałe przychody / koszty operacyjne (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 
     

Pozostałe przychody/koszty operacyjne w tym: -54,4 70,6 -125,0 -177,1% 

saldo rezerw na sprawy sporne i należności od dłużników różnych 18,0 -2,2 20,2 -912,4% 

przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji śr. trwałych 0,0 2,2 -2,2 -99,7% 

darowizny -66,2 -21,1 -45,1 214,2% 

pozostałe  -6,2 91,6 -97,8 -106,7% 

 

Ogólne koszty administracyjne 

Ogólne koszty administracyjne wyniosły w 2020 roku 522,1 mln zł, co oznacza wzrost o 46,2 mln zł, tj. 9,7% r/r.  

Główną przyczyną wzrostu kosztów jest kontynuacja inwestycji w infrastrukturę techniczną i ograniczenie długu 

technologicznego oraz wsparcie promocyjne i informacyjne w zakresie programów pomocowych, w tym 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W roku 2020 Bank rozpoczął również fazę realizacji modernizacji 

historycznej siedziby BGK, która została uwolniona poprzez przeprowadzkę do tymczasowej siedziby zlokalizowanej 

w budynku Varso. Najem powierzchni tymczasowej przyczynia się do wzrostu poziomu rozliczeń leasingu wynikającej 

z rozliczeń zgodnie z MSSF16.  

TABELA 36: Koszty działania i amortyzacji (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 
     

Ogólne koszty administracyjne 522,1 475,9 46,2 9,7% 

Świadczenia pracownicze 335,7 319,8 15,9 5,0% 

Koszty rzeczowe oraz podatki i opłaty 137,5 120,8 16,7 13,8% 

   Amortyzacja 48,8 35,3 13,5 38,3% 

 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw  

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw na koniec 2020 roku wyniósł 521,6 mln zł 

i różnił się od wielkości na koniec 2019 roku o 117,8 mln zł.  

TABELA 37: Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw (w mln zł) 

Wyszczególnienie 2020 2019 
Zmiana r/r 

nominalna % 
     

Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw -521,6 -403,8 -117,8 29,2% 

saldo odpisów na kredyty i obligacje -271,8 -95,8 -176,0 183,7% 

saldo odpisów na zobowiązania warunkowe i gwarancje -104,6 -132,6 28,0 -21,1% 

saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w 
jednostkach zależnych i stowarzyszonych -145,3 -175,4 30,1 -17,2% 

 

Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście Banku w zakresie wyceny 

ryzyka kredytowego i odpisu z tytułu utraty wartości Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN oraz Funduszu 

Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Odpis powyższy związany jest z efektem długoterminowego spadku 

wartości części lokat znajdujących się w portfelu Funduszy. Istotnym elementem wzrostu była większa wartość 

portfela kredytowego ogółem, wzrost ryzyka i zmiana scenariuszy dla części klientów oraz zwiększenie zaangażowania 

klientów o podwyższonym ryzyku kredytowym, w szczególności w sektorze podmiotów leczniczych. 
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Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy za 2020 rok wyniósł 54,3 mln zł i był niższy od podatku za 2020 rok o 13,1 mln zł. Efektywna stopa 

podatkowa wyniosła 14,7% wobec 11,7% na koniec 2019 roku.  

6.4 BILANS BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  

Rok 2020 Bank zamknął sumą bilansową w wysokości 160 301,2 mln zł. Była ona wyższa o 59 697,0 mln zł, 

tj. o 59,3% r/r. Na wzrost sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim: 

 wzrosty związane z rozwojem działalności kredytowej, 

 wzrost aktywów płynnych będący pochodną sald depozytowych klientów w tym jednostek budżetu centralnego. 

Poziom bilansowych kredytów i obligacji (komercyjnych i komunalnych) brutto zwiększył się o 1 911,0 mln zł, 

tj. o 4,3% r/r. 

TABELA 38: Struktura aktywów BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na 
Struktur

a 
Stan na 

Struktur
a 

nominalna % 

Kasa, środki w Banku Centralnym  32 262,3 20,1% 22 729,4 22,6% 9 532,9 41,9% 

Rachunki nostro i lokaty międzybankowe 4 647,0 2,9% 6 304,0 6,3% -1 657,0 -26,3% 

Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto 45 935,0 28,7% 44 024,0 43,8% 1 911,0 4,3% 

Odpisy bilansowe1 -1 554,5 -1,0% -1 181,2 -1,2% -373,3 31,6% 

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne2 64 953,6 40,5% 15 620,6 15,5% 49 333,0 315,8% 

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych 
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 

4 207,2 2,6% 5 301,5 5,3% -1 094,3 -20,6% 

Inwestycje kapitałowe netto 7 714,3 4,9% 6 942,5 6,9% 771,8 11,1% 

Pozostałe aktywa 2 136,4 1,3% 863,3 0,9% 1 273,1 147,5% 

Suma aktywów 160 301,2 100,0% 100 604,3 100,0% 59 697,2 59,3% 
1 odpisy na kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne)             
2 bez obligacji komercyjnych i komunalnych             

Kasa, środki w Banku Centralnym 

Na koniec 2020 roku stan środków na rachunkach w Banku Centralnym wyniósł 32 262,3 mln zł i był wyższy 

o 9 532,9 mln zł, tj. 41,9% r/r.  

Rachunki nostro i lokaty międzybankowe (z wyłączeniem środków w NBP)  

Na koniec 2020 roku lokat międzybankowych i rachunków nostro wyniósł 4 647,0 mln zł i spadł o 1 657,0 mln zł, tj. 

26,3% r/r.  

Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) 

Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto na koniec 2020 roku wyniosły 45 935,0  mln zł i zwiększyły się 

w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 1 911,0 mln zł, tj. 4,3% r/r. Największy wzrost w stosunku do końca 2019 

roku, o 1 451,0 mln zł, nastąpił w kredytach dla sektora jednostek samorządowych i spółek komunalnych.  

Odpisy bilansowe 

Odpisy bilansowe na kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) na koniec 2020 roku wyniosły 1 554,5  mln zł 

i zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 373,3  mln zł, tj. 31,6% r/r. Wzrost spowodowany jest 

pogorszeniem parametrów ryzyka i sytuacji finansowej kredytobiorców związanych z pandemią COVID-19. 
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Dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne 

W pozycji tej prezentowane są dłużne papiery wartościowe (bez obligacji komercyjnych i komunalnych) i instrumenty 

pochodne. Na koniec 2020 roku nastąpił wzrost salda tych papierów o 49 333,0 mln zł do kwoty 64 953,6 mln zł, 

tj. 315,8% r/r.  

Zakup papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2020 roku 

wyniosły 4 207,2 mln zł i spadły o 1 094,3 mln zł, tj. 20,6% r/r. Poziom tych należności związany jest z operacjami 

płynnościowymi. 

Inwestycje kapitałowe netto 

Portfel inwestycji kapitałowych netto wyniósł na koniec 2020 roku 7 714,3 mln zł i był o 771,8 mln zł, tj. 11,1% wyższy 

od stanu z końca roku poprzedniego. Wiązało się to ze wzrostem zaangażowania Banku w Fundusz Trójmorza. 

TABELA 39: Struktura zobowiązań i kapitałów BGK (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Zobowiązania wobec banków 3 907,9 2,4% 4 119,6 4,1% -211,7 -5,1% 

Zobowiązania wobec klientów 116 257,7 72,5% 59 821,3 59,5% 56 436,4 94,3% 

Zobowiązania z tytułu emisji papierów 
wartościowych  

4 859,4 3,0% 7 251,5 7,2% 
-2 392,1 -33,0% 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

5 818,0 3,6% 9 113,4 9,1% -3 295,4 -36,2% 

Pozostałe zobowiązania 5 584,2 3,5% 1 623,2 1,6% 3 961,0 244,0% 

Kapitał ogółem 23 874,0 14,9% 18 675,2 18,6% 5 198,8 27,8% 

Suma zobowiązań i kapitału własnego 160 301,2 100,0% 100 604,3 100,0% 59 696,9 59,3% 
 

Zobowiązania wobec klientów 

Baza depozytowa Banku w 2020 roku w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku wzrosła o 56 436,4 mln zł, 

tj. 94,3% r/r, co wynikało głównie ze wzrostu środków pozyskiwanych od przedsiębiorstw, których saldo wzrosło 

o 24 150,4 mln zł, tj. 106,3% r/r. Przeważającą część portfela depozytowego Banku stanowiły nadal środki jednostek 

budżetu centralnego i na koniec 2020 roku ich wartość wyniosła 50 194,0 mln zł, a ich udział we wszystkich depozytach 

stanowił 43,2%, wobec 45,7% na koniec 2019 roku.  

Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2020 

roku wyniosły 5 818,0 mln zł i spadły o 3 295,4 mln zł tj. 36,2% r/r. Stan tej pozycji wynikał z operacji płynnościowych 

i klientowskich. 

Zobowiązania wobec banków w tym kredyty zaciągnięte 

BGK kontynuował współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania nowych 

kredytów, jak i w ramach dotychczas zawartych umów.  

Poziom finansowania kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych na koniec 2020 roku wyniósł 

3 263,1 mln zł i wzrósł o 63,9 mln zł, tj. 2,0% r/r. 
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W ramach pozyskiwania finansowania na działalność własną, Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w 2020 roku dwie 

nowe umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pierwsza z nich, Ostrow Wielkopolski Sustainable Development 

o wartości 110 mln zł, obejmuje współfinansowania projektów realizowanych przez miasto Ostrów Wielkopolski, m.in. 

w zakresie odporności na zmiany klimatu, czystej energii, edukacji, budynków użyteczności publicznej, mieszkalnictwa 

socjalnego oraz zrównoważonego transportu. Środki z drugiej umowy, BGK MBIL VI, w wysokości 100 mln zł, zostaną 

przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez podmioty sektora publicznego wpisujące się 

w odpowiednie polityki UE dotyczące m. in. innowacji czy ochrony środowiska oraz MŚP i przedsiębiorstwa o średniej 

kapitalizacji, w tym łagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

Ponadto, BGK w ramach dotychczas zawartych umów kredytowych pozyskał środki w kwocie 200 mln zł na podstawie 

umowy Poland Social Housing FL zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (dotychczas uruchomiono już pełną 

kwotę kredytu, tj. 800 mln zł) oraz w kwocie 150 mln zł na podstawie umowy nr 1878/2016 zawartej z Bankiem 

Rozwoju Rady Europy. Obie uruchomione transze mają na celu finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-

budowlanych w ramach realizacji przez Bank rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 

Emisje obligacji własnych  

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada otwarty program emisyjny o łącznej wartości nominalnej 10 mld zł 

przeznaczony do emisji obligacji własnych na rynku krajowym. W 2020 roku Bank nie emitował obligacji 

przeznaczonych na finansowanie potrzeb własnych.  

TABELA 40: Stan emisji obligacji własnych na 31.12.2020r. (w mln zł)  

Obligacje własne  
Data Data Kwota  

Oprocentowanie 
emisji wymagalności w mln zł 

BGK0121 25/01/2018 25/01/2021 500 WIBOR6M+24 p.b. 

BGK1021 03/10/2017 03/10/2021 500 WIBOR6M+42 p.b. 

BGK0223 19/02/2019 19/02/2023 2 000 WIBOR6M+45 p.b. 

BGK1023 28/10/2019 28/10/2023 1 850 WIBOR6M+40 p.b. 

 

Emisje obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

Działalność emisyjna BGK w 2020 roku skupiona była wokół finansowania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Fundusz stanowi istotny element Tarczy Antykryzysowej. Obligacje te nie są ujmowane w bilansie Banku. 

Bank w ramach pozyskiwania finansowania na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 emitował w roku 2020 

obligacje 5 serii o zapadalności od 5 do 20 lat. Obligacje na rzecz Funduszu sprzedawane były przede wszystkim w 

formie przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. BGK przeprowadził sprzedaż obligacji w kilkunastu 

przetargach pozyskując środki o łącznej wartości nominalnej 100,75 mld zł. Wszystkie obligacje emitowane na rzecz 

Funduszu objęte są gwarancją Skarbu Państwa (pełna kwota obejmująca wartość nominalną oraz odsetki) oraz są 

wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Skala pozyskanego 

w ten sposób finansowania jest bezprecedensowa w dotychczasowej działalności emisyjnej Banku. 
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TABELA 41: Stan emisji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2020r. (w mln zł) 

Obligacje 
Data Data Kwota  

Oprocentowanie 
emisji wymagalności w mln zł 

FPC0725 03/07/2020 03/07/2025 24 896 1,250% 

FPC0427 27/04/2020 27/04/2027 33 585 1,875% 

FPC0630 05/06/2020 05/06/2030 34 217 2,125% 

FPC0733 21/07/2020 21/07/2033 4 779 2,250% 

FPC1140 27/11/2020 27/11/2040 3 271 2,375% 

 

Kapitały ogółem 

W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów umożliwiający rozwój 

działalności kredytowej i inwestycyjnej Banku. Na koniec 2020 roku wartość kapitałów ogółem (z wynikiem roku 

bieżącego oraz lat ubiegłych) wyniosła 23 874,0 mln zł i wzrosła o 5 198,8 mln zł tj. o 27,8% r/r. W dniu 24 kwietnia 

2020 roku Minister Finansów przekazał nieodpłatnie BGK obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł w 

celu zwiększenia funduszu statutowego Banku. Zwiększenie kapitałów ma na celu wsparcie realizacji programów 

rządowych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Radę Ministrów dla przeciwdziałania 

skutkom epidemii COVID-19, jak również kontynuacji misji BGK, jako banku rozwoju wspierającego gospodarkę.  

TABELA 42: Wielkość i struktura funduszy Banku (w mln zł)  

Wyszczególnienie 
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana r/r 

Stan na Struktura Stan na Struktura nominalna % 

Kapitały ogółem 23 874,0 100,0% 18 675,2 100,0% 5 198,8 27,8% 

Fundusz statutowy 21 692,2 90,9% 16 646,9 89,1% 5 045,3 30,3% 

Fundusz zapasowy 1 525,6 6,4% 1 125,6 6,0% 400,1 35,5% 

Pozostałe fundusze rezerwowe 232,3 1,0% 232,3 1,2% 0,0 0,0% 

Fundusz z aktualizacji wyceny 106,4 0,4% 159,1 0,9% -52,7 -33,1% 

Wynik lat poprzednich 1,8 0,0% 0,1 0,0% 1,7 2544,8% 

Wynik netto 315,7 1,3% 511,2 2,7% -195,5 -38,3% 
 

Podsumowanie wyników i sytuacji finansowej BGK 

Rok 2020 był okresem zwiększonej aktywności Banku w obszarze finansowania klientów. Wartość łączna kredytów 

i obligacji (kredyty netto, obligacje komercyjne i komunalne) wzrosła w ciągu roku o 1 708,8 mln zł. Bank działał 

antycyklicznie wspomagając swoich klientów w trudnej sytuacji w obliczu pandemii Covid-19 oraz zmniejszającego się 

finansowania przedsiębiorstw przez banki komercyjne. 

Sytuacja finansowa Banku na koniec 2020 roku była stabilna i bezpieczna, co odzwierciedlały wyniki finansowe oraz 

wskaźniki płynności i adekwatności.  

6.5 RATING BGK 

W dniu 14 października 2020 roku agencja ratingowa Fitch utrzymała krajowy długoterminowy rating BGK na poziomie 

„AAA(pol)” z perspektywą stabilną oraz rating międzynarodowy długoterminowy na poziomie „A-” z perspektywą 

stabilną. Jednocześnie agencja potwierdziła także rating krótkoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie F2, 

długoterminowy w walucie krajowej na poziomie „A-” (perspektywa stabilna), rating wsparcia na poziomie 1 oraz 

minimalny rating wsparcia na poziomie „A-”. Krajowy rating krótkoterminowy został potwierdzony na poziomie 

F1+(pol). 
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU 

Na koniec 2020 roku BGK realizował zadania poprzez centralę oraz sieć 16 Regionów zlokalizowanych na terenie Polski. 

Bank posiadał na koniec 2020 roku przedstawicielstwa za granicą w Brukseli, Frankfurcie n. Menem, Londynie 

i Amsterdamie.  

8. BGK W SPOŁECZEŃSTWIE 

Bank rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym zwraca szczególną uwagę na zaangażowanie społeczne 

i podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Najważniejszymi działaniami  

podjętymi przez Bank w 2020 roku były: 

 działania w obszarze ochrony zdrowia 

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 budowanie kapitału społecznego, 

 działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, 

 kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, 

 propagowanie wolontariatu. 

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami pracowników BGK  

BGK jest jedynym bankiem rozwoju w Polsce i ma unikalną wiedzę i doświadczenie wynikające z prowadzonej 

działalności. W 2020 roku przedstawiciele BGK brali aktywny udział w wielu wydarzeniach, konferencjach 

i seminariach, skierowanych do prywatnych przedsiębiorstw, samorządów oraz osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

Zaangażowanie społeczne BGK 

Bank prowadzi programy zaangażowania społecznego poprzez Fundacje.  

Strategiczne działania Fundacji to:  

 wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie osób dorosłych, wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia 

wspólnoty wśród obywateli, wspieranie ochrony i promocji zdrowia, 

 budowanie silnego fundamentu społecznego, który sięga do polskiej historii, tradycji, dziedzictwa narodowego, 

jest mostem między pokoleniami, między historią a nowoczesnością,  

 kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki oraz Polski poprzez osiągnięcia w zakresie unikalnych 

produktów, innowacji, technologii, myśli społecznej, kultury, sztuki, historii oraz tradycji, zarówno w kraju jak 

i w  skali międzynarodowej, 

 propagowanie wolontariatu. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym w związku z trwającym stanem pandemii. Ze względu na zaistniałą sytuację, 

Fundacje zwiększyły swoje zaangażowanie w obszarze ochrony i promocji zdrowia, ale musiały także przełożyć część 

realizowanych zadań. 

 Ponadto, w działaniach pomagali wolontariusze z Banku BGK. Fundacje wsparły domy dziecka, świetlice 

środowiskowe, hospicja, szkoły, przedszkola i szpitalne oddziały dziecięce.  
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9. REALIZACJA POLITYKI KADROWEJ W BGK 

Stan zatrudnienia 

Stan zatrudnienia w BGK na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 1 859 etatów (z uwzględnieniem pracowników na 

urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich). W stosunku do stanu z końca 2019 

roku zatrudnienie było wyższe o 117 etatów (tj. o 6,3%). Główne obszary wzrostu etatyzacji dotyczyły obsługi funduszy 

i programów rządowych oraz ekspansji BGK na rynki międzynarodowe. 

Stan zatrudnienia w grupie BGK był tożsamy z poziomem zatrudnienia w Banku. 

System wynagradzania 

Bank realizuje politykę wynagradzania, której założenia są zgodne ze strategią, wartościami oraz akceptowalnym 

poziomem ryzyka. Polityka wynagrodzeń spełnia wymogi prawne, zasady compliance, odzwierciedla wytyczne 

i regulacje zewnętrzne, do których przestrzegania BGK jest zobowiązany.  

Podstawową regulacją wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania pracowników BGK jest „Regulamin 

wynagradzania pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego”, który określa warunki wynagradzania pracowników, 

w tym zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego oraz przyznawania pozostałych świadczeń 

związanych z pracą.  

Bank prowadzi proces wartościowania stanowisk pracy, mający na celu dostosowanie wynagrodzeń w Banku do 

wynagrodzeń w sektorze finansowym, oraz zabezpieczenia, aby ich wysokość nie stanowiła zachęty do podejmowania 

nadmiernego ryzyka w działalności BGK. 

Bank prowadzi wykaz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BGK. Zasady 

przyznawania i wypłaty wynagradzania zmiennego dla tych pracowników reguluje „Polityka zmiennych składników 

wynagrodzeń zidentyfikowanych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Gospodarstwa 

Krajowego”. 

Jednocześnie, w przypadku osób pełniących funkcje Członków Zarządu, zasady wynagradzania opierają się na ustawie 

z dnia 9 czerwca 2016r.- o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

System premiowy 

System premiowy ma na celu wspieranie strategii Banku poprzez nagradzanie pracowników za realizację 

wyznaczonych im celów. Wysokość indywidualnej premii pracownika powiązana jest z poziomem realizacji jego celów 

oraz oceną postawy, która odzwierciedla wartości Banku. Premia uruchamiana jest pod warunkiem dodatniego wyniku 

banku za rok objęty premią. 

Rozwój pracowników 

Polityka rozwoju pracowników Banku w 2020 roku realizowana była w formie projektów rozwojowych, szkoleń 

zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), szkoleń otwartych, nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych.  

W 2020 roku priorytetem było wsparcie pracowników w czasie pandemii COVID-19. Sytuacja spowodowana pandemią 

postawiła Bank przed nowym wyzwaniem jakim była praca zdalna całych zespołów. Odpowiadając na aktualne 

potrzeby, zorganizowano Tydzień Pracy Zdalnej, który składał się z szeregu działań od wsparcia psychologicznego, 

poprzez webinary, warsztaty, materiały wspierające pracowników w nowej sytuacji. Działania Banku skoncentrowane 

były na wypracowanych dobrych praktykach pracy zdalnej opartych na 5 filarach: 

 organizacji pracy zespołu,  

 efektywnej komunikacji i wymianie informacji w zespole, 
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 celach i monitoringu ich realizacji,  

 uważności i dbałości o siebie,   

 wartości i identyfikacji z organizacją. 

Zapewniono zdalne konsultacje psychologiczne i terapeutyczne z menedżerami HR, którzy mają doświadczenie 

w pracy jako psycholog, coach lub terapeuta. Zaoferowano cykl webinarów dla menedżerów: „Odnajdźmy się w nowej 

rzeczywistości”, „Organizacja pracy”, „Efektywna komunikacja”, „Cele i monitoring realizacji”. Dla wszystkich 

pracowników Banku zaproponowano webinar wellbeing’owy „Siła jest w Tobie”, którego celem była inspiracja do 

poszukiwania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, motywacji do rozwoju osobistego i zadbania 

o siebie i swoich bliskich. Aby rozpowszechnić wiedzę w całej organizacji przygotowano również dwa filmy animowane 

dotyczące zasad bezpiecznej pracy w biurze oraz dobrych praktyk pracy zdalnej. 

W 2020 roku wdrożono platformę e-learningową: elearning.bgk.pl i udostępniono dla pracowników szkolenia, które 

odpowiadały na aktualne potrzeby: „Efektywne zarzadzanie czasem i zadaniami w pracy zdalnej i rotacyjnej”, „Emocje 

w kryzysie”, „Jak efektywnie zarządzać w pracy zdalnej”. 

W 2020 roku po raz pierwszy został uruchomiony projekt „Bank talentów”, którego celem było zdefiniowanie, 

wyłonienie oraz rozwój kluczowych pracowników, którzy posiadają potencjał rozwojowy, aby stali się ambasadorami 

zmian, wspierali transformację kulturową i procesową Banku. Istotne było zwiększenie zaangażowania pracowników 

oraz przygotowanie potencjalnych sukcesorów w organizacji. Przeprowadzono transparentny proces rekrutacji do 

programów w oparciu m.in. o AC oraz wywiady. W projekcie realizowane są 3 programy rozwojowe dla 3 różnych 

grup: Akademia Potencjału, Start up i Mount Blanc. Program Akademia Potencjału adresowany jest do starszych 

specjalistów i ekspertów, którzy mają szeroką wiedzę w zakresie swojej specjalizacji i jednocześnie chcą realizować 

bardziej złożone projekty i zadania, rozwijać swoje umiejętności, inspirować innych oraz wdrażać w życie nowe 

inicjatywy. Program Start Up skierowany jest do starszych specjalistów i ekspertów, którzy są zainteresowani 

rozwojem na ścieżce menedżerskiej. Program Mont Blanc jest dedykowany menedżerom z doświadczeniem, którzy 

chcą w przyszłości zarządzać bardziej złożonymi strukturami i zagadnieniami. W programie tym Bank wykorzystuje 

wiedzę i doświadczenia certyfikowanych Mentorów, którzy są pracownikami Banku. 

Zaproponowano działania rozwojowe dla osób z najwyższą oceną C+: coaching indywidualny oraz badanie MBTI wraz 

z feedbackiem indywidualnym. 

W 2020 roku menedżerowie uczestniczyli w działaniach rozwojowych opartych na kompetencjach przywódczych. Były 

to: Akademia Przywództwa wg Maxwell’a oraz szkolenie dla nowo mianowanych menedżerów ABC Menedżera.  

Pracownicy na stanowiskach eksperckich uczestniczyli w kafeterii szkoleń ogólnorozwojowych, w formule on-line, 

która obejmowała cztery obszary szkoleniowe: Efektywność osobista, Mindfullness z elementami inteligencji 

emocjonalnej, Ja w codziennych wyzwaniach, Odkryj swoje mocne strony. 

W 2020 roku, po raz piąty, przeprowadzone zostało badanie opinii pracowniczej, które miało na celu poznanie opinii 

i spostrzeżeń pracowników o Banku jako pracodawcy.  

W okresie letnim 2020 roku Bank zrealizował program płatnych praktyk studenckich „Letnia Akademia BGK”. Główne 

założenia programu praktyk to budowanie świadomości młodych ludzi o jedynym banku rozwoju w Polsce i jego 

znaczeniu dla naszego kraju oraz potrzeba pozyskania utalentowanych i zaangażowanych osób, które będą mogły 

znaleźć stabilne zatrudnienie w BGK. Efekty programu to: 51 zatrudnionych kandydatów, 5 264 aplikacji, 140 spotkań 

rekrutacyjnych, 19 zrealizowanych szkoleń eksperckich i ogólnorozwojowych dla studentów, zaoferowanie dalszej 

współpracy 15 praktykantom. 
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Polityka różnorodności 

Bank stosuje zasady wspierające różnorodność w zatrudnianiu swoich pracowników oraz dba o równe ich traktowanie. 

Zgodnie z przyjętym w BGK Regulaminem Pracy pracownicy Banku, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 

rasę religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, bez względu na tryb zatrudnienia (czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy), są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mają 

prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W 2018 roku w Banku 

weszła w życie Uchwała Zarządu wprowadzająca Politykę relacji pracowniczych „Szacunek w miejscu pracy”.  

Pracownicy Banku to osoby o różnej płci, wieku, doświadczeniu i wykształceniu zarówno na poziomie kadry 

kierowniczej, jak i pracowników niższych szczebli. Stosowne statystyki według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. 

zaprezentowano poniżej. 

TABELA 43: Struktura zatrudnienia w BGK według grup wiekowych 

  
do 25 
roku 
życia 

od 26 do 
30 roku  

od 31 do 
40 roku 

od 41 do 
50  roku  

od 51 do 
60 roku 

powyżej 
60 roku 

życia 

Kadra kierownicza  4 61 172 56 10 

Pozostali pracownicy 71 165 506 527 242 51 

RAZEM 71 169 567 699 298 61 

 

TABELA 44: Struktura zatrudnienia w BGK według stażu pracy w BGK 

  do 5 lat 
od 5 do 10 

lat 
od 11 do 

15 lat 
od 16 do 

20 lat 
od 21 do 

25 lat 
powyżej 

26 lat 

Kadra kierownicza 116 69 46 38 19 15 

Pozostali pracownicy 811 300 185 123 93 50 

RAZEM 927 369 231 161 112 65 

 

    

  

do 25 roku życia
4%

od 26 do 30 roku 
9%

od 31 do 40 roku
30%

od 41 do 50 roku
38%

od 51 do 60 roku
16%

powyżej 60 roku życia
3%

struktura zatrudnienia w BGK wg wieku

do 5 lat
50%

od 5 do 10 lat
20%

od 11 do 15 lat
12%

od 16 do 20 lat
9%

od 21 do 25 lat
6%

powyżej 26 lat
3%

struktura zatrudnienia wg stażu w BGK 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku 
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego) 

 

 
104/126 

 

TABELA 45: Struktura zatrudnienia w BGK według płci 

  Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Kadra kierownicza 139 164 303 

Pozostali pracownicy 1000 562 1562 

RAZEM 1 139 726 1 865 

 

 

Działania na rzecz pracowników w czasie pandemii  

Aby ochronić pracowników podczas pandemii COVID-19, BGK umożliwił im pracę zdalną. Zapewnił do tego odpowiedni 

sprzęt i narzędzia. Pracownicy mogli też wypożyczyć krzesła biurowe i monitory oraz otrzymali słuchawki. Bank 

wprowadził nowe rozwiązania umożliwiające zdalną obsługę systemów i komunikację. Przeprowadził kampanię 

informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa pracowników. Codziennie BGK wysyłał raport z informacjami o sytuacji 

w Banku, Polsce i na świecie. Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem lub partnerem biznesowym 

otrzymali niezbędne środki ochronne, m.in. żele, płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, oraz instrukcje 

dezynfekcji. W pomieszczeniach biurowych umieszczono bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. 

W trosce o samopoczucie pracowników Bank zapewnił im bezpłatne konsultacje psychologiczne. W intranecie 

powstała witryna z dostępem do webinarów z poradami na temat pracy zdalnej. Pandemia mocno wpłynęła na 

dotychczasowy sposób pracy, dlatego wśród kadry menadżerskiej przeprowadzono cykl szkoleń z nowego modelu 

pracy, skupiając się na rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym i pracującym zdalnie. 

W październiku 2020 roku zrealizowano badanie efektywności komunikacji wewnętrznej. Aż 89% pracowników 

pozytywnie oceniło komunikację Banku w czasie pandemii.  

kobiety
61%

mężczyźni
39%

struktura zatrudnienia w BGK wg płci
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10. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

Szczegółowe informacje o dacie zawarcia umowy oraz o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań zostały ujawnione w nocie 50 jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa 

Krajowego za rok 2020. 

11. UJAWNIENIA WYMAGANE PRAWEM BANKOWYM PODLEGAJĄCE BADANIU 

PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA  

Realizując wymogi zawarte w art. 111a ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2020 poz. 1896, z późn. zm.), BGK informuje, 

że: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego działa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako jedyny bank 

państwowy i nie posiada zagranicznych podmiotów zależnych,  

 BGK nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141t ust.1 ustawy Prawo bankowe, 

 w 2020 roku Bank osiągnął zgodnie ze sprawozdaniem finansowym obrót w wysokości 2 034,9 mln zł (liczony 

jako suma przychodów odsetkowych, prowizyjnych, wyniku na instrumentach finansowych wycenianych 

w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wyniku z rewaluacji oraz wyniku na inwestycyjnych aktywach 

finansowych), zysk brutto w wysokości 369,9 mln zł, podatek dochodowy wyniósł 54,3 mln zł,  

 zatrudnienie w Banku na koniec grudnia 2020 roku wyniosło 1 859 etatów,  

 Bank nie otrzymał finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 

12 lutego 2009r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. 2016 poz. 1436). 

Powyższe dane zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH 

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiot funkcjonujący w formule prawnej banku państwowego, nie składa 

w ramach sprawozdania z działalności oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 49b ust. 1 

ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.). 

13. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

13.1 ZASADY OGÓLNE  

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach ładu korporacyjnego stosuje obowiązujące od 1 stycznia 2015r., wydane 

przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Ramy ładu 

korporacyjnego BGK określają zewnętrzne akty prawne: 

 ustawa z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego,  

 statut Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego,  

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem 

i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału 

wewnętrznego w bankach, 

 uchwała nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wydania Rekomendacji H 

dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, 
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Przyjmując Zasady KNF w BGK uwzględniono formę prawną Banku Gospodarstwa Krajowego, jako banku 

państwowego, którego jedynym właścicielem jest Skarb Państwa, mając też na względzie jego specyfikę: 

 brak Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz brak kandydatów powoływanych spośród udziałowców 

mniejszościowych,  

 dodatkowa działalność członków organu zarządzającego i nadzorującego określona odrębnymi przepisami prawa,  

 brak w ofercie działalności dotyczącej zarzadzania aktywami na ryzyko klienta. 

13.2 ZADANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ ORGANIZACJA BGK 

Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego określa zadania, zakres działalności oraz organizację BGK. 

Do podstawowych celów działalności Banku, w zakresie określonym ustawą o BGK oraz odrębnymi przepisami, należy 

wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów, rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów 

samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty: 

 realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych 

instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe,  

 infrastrukturalne, 

 związane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - w tym realizowane 

z wykorzystaniem środków publicznych. 

Do zadań BGK należy: 

 wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, 

 obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, 

 obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu oraz wspieranie eksportu 

polskich towarów i usług, zgodnie z odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji programów rządowych, 

 wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane 

na podstawie trzech aktów (dekretów) z 25 października 1948r., 

 prowadzenie - bezpośrednio lub pośrednio - działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji 

programów rządowych lub w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997r. 

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w szczególności dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, 

 wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego, umożliwiających wykreślenie wpisów 

ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz: 

 instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów, o których 

powyżej mowa, 

 Skarbu Państwa z tytułu:  

 nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 

1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

 udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, 

nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż 

przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

 Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 

1 września 1939r., 

 wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budownictwa mającego na celu budowę 

lokali mieszkalnych na wynajem, zgodnie z odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji rządowych programów. 

  



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku 
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego) 

 

 
107/126 

 

Bank może również pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o których mowa 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Statut BGK nadaje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki. Statut BGK określa, 

w szczególności, organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK, szczegółowy 

zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu, kompetencje i zadania prezesa Zarządu oraz fundusze własne BGK i zasady 

prowadzenia gospodarki finansowej. 

Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statut BGK zapewniają podział kompetencji pomiędzy Radą Nadzorczą 

- organem nadzorczym, a Zarządem - organem zarządzającym BGK.  

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do działalności BGK stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - 

Prawo bankowe. 

13.3 SKŁAD I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW BGK I KOMITETÓW, SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ UPRAWNIENIA 

PREZESA ZARZĄDU  

Organami Banku są Rada Nadzorcza i Zarząd.  

Sposób reprezentacji Banku określa ustawa o BGK oraz statut BGK, zgodnie z którymi do składania oświadczeń 

w imieniu BGK, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są:  

 dwaj członkowie zarządu działający łącznie,  

 pełnomocnicy – w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samodzielnie lub łącznie z innym 

pełnomocnikiem lub członkiem zarządu. 

Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością BGK we wszystkich dziedzinach jego działalności. Kadencja 

Rady Nadzorczej trwa 4 lata. W dniu 6 października 2020r. rozpoczęła się X kadencja Rady Nadzorczej.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r., Rada Nadzorcza składała się z 12 członków, w tym przewodniczącego, 

powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (zgodnie z ustawą o BGK Rada Nadzorcza może 

składać się z 14 członków) . Kandydaci do Rady Nadzorczej BGK muszą uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw Spółek 

i państwowych osób prawnych, działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów. 

Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem Zarządu.  

Aktualny skład osobowy RN publikowany jest na stronie internetowej pod adresem: www.bgk.pl. 

Posiedzenia RN odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje 

uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym 

przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź osoby wyznaczonej do przewodniczenia 

posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej są przekazywane Zarządowi do wykonania lub do wiadomości. 

  

http://www.bgkpl/
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Na dzień 31 grudnia 2020r. skład Rady Nadzorczej był następujący:  

 Paweł Borys, Przewodniczący, 

 Beata Gorajek, Zastępca Przewodniczącego, 

 Marek Niedużak, Sekretarz, 

 Grzegorz Dostatni, Członek, 

 Jacek Hecht, Członek, 

 Zbigniew Krysiak, Członek, 

 Honorata Krysiewicz, Członek, 

 Robert Nowicki, Członek, 

 Adam Rudzewicz, Członek, 

 Jerzy Szmit, Członek, 

 Łukasz Robert Śmigasiewicz, Członek, 

 Magdalena Tarczewska-Szymańska, Członek. 

Skład Rady Nadzorczej Banku z informacją o okresie pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia jej członków w 2020 roku 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

TABELA 46: Rada Nadzorcza BGK w 2020 roku 

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w radzie Funkcja w radzie 
wynagrodzenie 

w zł 

Paweł Borys 01.01.2020 – 31.12.2020 Przewodniczący 106 281 

Beata Gorajek 

01.01.2020 - 05.10.2020 Zastępca Przewodniczącego  

105 658 06.10.2020 - 28.10.2020 Członek 

29.10.2020 - 31.12.2020  Zastępca Przewodniczącego  

Jarosław Nowacki 01.01.2020 – 05.10.2020 Sekretarz  80 918 

Marek Niedużak1 
06.10.2020 - 28.10.2020 Członek 

0 
29.10.2020 - 31.12.2020 Sekretarz  

Artur Adamski 01.01.2020 – 05.10.2020 Członek 80 918 

Daniel Bieszczad 01.01.2020 - 05.10.2020 Członek 73 562 

Mariusz Gruda 01.01.2020 – 05.10.2020 Członek 77 240 

Honorata Krysiewicz 30.07.2020 - 31.12.2020 Członek 41 800 

Zbigniew Krysiak 01.01.2020 – 31.12.2020 Członek 97 461 

Adam Rudzewicz 
01.01.2020 - 05.10.2020 

Członek 89 665 
02.11.2020 - 31.12.2020 

Jan Filip Staniłko 01.01.2020 – 05.10.2020 Członek 80 918 

Łukasz Robert Śmigasiewicz 01.01.2020 – 31.12.2020 Członek 104 817 

Jerzy Szmit 01.01.2020 – 31.12.2020 Członek 101 139 

Magdalena Tarczewska-Szymańska 01.01.2020 - 31.12.2020 Członek 97 461 

Jacek Hecht 16.11.2020 - 31.12.2020 Członek 12 480 

Grzegorz Dostatni 24.11.2020 - 31.12.2020 Członek 10 064 

Robert Nowicki 06.10.2020 - 31.12.2020 Członek 22 801 
1 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - nie pobiera wynagrodzenia 
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Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał:  

1. w skład Rady Nadzorczej BGK IX kadencji, z dniem 30 lipca 2020r., Honoratę Krysiewicz; 

2. w skład Rady Nadzorczej BGK X kadencji: 

a) z dniem 6 października 2020r.:  

 na przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pawła Borysa; 
 na członków Rady Nadzorczej: 

 Beatę Gorajek 
 Marka Niedużaka 
 Zbigniew Krysiaka 
 Honoratę Krysiewicz 
 Jerzego Szmita 
 Łukasza Śmigasiewicza 
 Magdalenę Tarczewską-Szymańską 
 Roberta Nowickiego 

b) z dniem 2 listopada 2020r. na członka Rady Nadzorczej – Adama Rudzewicza; 

c) z dniem 16 listopada 2020r. na członka Rady Nadzorczej – Jacka Hechta; 

d) z dniem 24 listopada 2020r. na członka Rady Nadzorczej – Grzegorza Dostatniego. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej BGK  

Członkowie Rady Nadzorczej w Banku Gospodarstwa Krajowego są wynagradzani zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) oraz 

Oświadczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad kształtowania 

wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zarząd  

Podstawy i zakres działania zarządu określa ustawa o BGK, statut BGK, ustawa Prawo bankowe oraz regulamin zarządu 

BGK, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Do zadań zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem BGK, 

z wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla rady nadzorczej i prezesa zarządu. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.  

Zgodnie z ustawą o BGK, zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa. 

Prezesa, pierwszego wiceprezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek właściwych ministrów. Ponadto powołanie prezesa zarządu i jednego członka zarządu, któremu 

powierzone zostanie zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności BGK, następuje za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego. Przepisy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe stosuje się 

odpowiednio.  

Zarząd odbywa posiedzenia zgodnie z harmonogramem posiedzeń zarządu lub w miarę potrzeb. Harmonogram 

posiedzeń Zarządu ustalany jest pod koniec każdego roku i określa przewidywane terminy posiedzeń Zarządu na 

kolejny rok kalendarzowy. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu mogą zostać podjęte 

w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Decyzje w tej sprawie podejmuje 

członek zarządu nadzorujący obszar, którego działalności uchwała dotyczy. Uchwały podejmowane przez zarząd 

zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos prezesa zarządu, a w razie jego nieobecności członka zarządu przewodniczącego posiedzeniu. 

 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 1 czerwca 2020r. Pana Tomasza Robaczyńskiego na 

stanowisko członka zarządu. Skład zarządu BGK z okresem pełnienia funkcji przedstawiono w tabeli poniżej. 
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TABELA 47: Skład zarządu BGK w 2020 roku 

Imię i nazwisko 
Okres pełnienia funkcji 

 w zarządzie 
Funkcja w zarządzie 

Beata Daszyńska-Muzyczka 01.01.2020 - 31.12.2020 Prezes Zarządu 

Paweł Nierada 01.01.2020 - 31.12.2020 Pierwszy Wiceprezes Zarządu 

Włodzimierz Kocon 01.01.2020 - 31.12.2020 Wiceprezes Zarządu 

Przemysław Cieszyński 01.01.2020 - 31.12.2020 Członek Zarządu 

Radosław Kwiecień 01.01.2020 - 31.12.2020 Członek Zarządu 

Tomasz Robaczyński 01.06.2020 - 31.12.2020 Członek Zarządu 
 

Aktualny skład osobowy zarządu publikowany jest na stronie internetowej BGK pod adresem: www.bgk.pl.  

Prezes Zarządu reprezentuje Bank na zewnątrz, przewodniczy obradom zarządu, organizuje działalność Banku, a także 

zapewnia wykonywanie uchwał zarządu. Prezes zarządu jest przełożonym wszystkich pracowników BGK. Kompetencje 

pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa oraz członków zarządu wynikają z ustawy o BGK.  

Wynagrodzenie członków Zarządu BGK  

Członkowie zarządu BGK wynagradzani są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. 2019 poz. 1885 z późn. zm.), Oświadczeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 

Banku Gospodarstwa Krajowego, Regulaminem wynagradzania członków zarządu BGK, stanowiącym załącznik do 

uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2016/IX z dnia 3 listopada 2016r. z późn. zm., oraz „Polityką Zmiennych składników 

wynagrodzeń Zidentyfikowanych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Gospodarstwa 

Krajowego”, która została wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej BGK nr 42/2018/IX z dnia 13 grudnia 2018r. 

Kształtowanie się wynagrodzeń członków Zarządu zaprezentowano w tabeli poniżej. 

TABELA 48: Wynagrodzenia członków zarządu BGK w 2020 roku (w zł) 

Nazwisko i imię 
pełniona funkcja  

w 2020r. 
wynagrodzenie 

podstawowe 
wynagrodzenie 
uzupełniające1 

wynagrodzenie 
uzupełniające2 

Beata Daszyńska-Muzyczka Prezes Zarządu 792 000 104 533 474 202 

Paweł Nierada Pierwszy Wiceprezes Zarządu 624 000 83 200 374 400 

Włodzimierz Kocon Wiceprezes Zarządu 624 000 83 200 374 400 

Przemysław Cieszyński Członek Zarządu 624 000 77 376 370 656 

Radosław Kwiecień Członek Zarządu 624 000 83 200 374 400 

Tomasz Robaczyński Członek Zarządu 364 000     

Wojciech Hann Członek Zarządu3   83 200 374 400 

RAZEM   3 652 000 514 709 2 342 458 

Członkowie Zarządu BGK wynagradzani są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 z późn. zm.), Oświadczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 października 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Regulaminem wynagradzania Członków Zarządu BGK, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2016/IX z dnia 
3 listopada 2016r. z późn. zm. oraz Polityką zmiennych składników wynagrodzeń zidentyfikowanych pracowników mających 
istotny wpływ na profil ryzyka w BGK. 
1 w 2020 roku została wypłacona część odroczona wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2017 przyznana w 2019 roku  
2 w 2020 roku została wypłacona część wynagrodzenia uzupełniającego za 2018r. przyznanego w 2020r.  
3 Wojciech Hann - członek Zarządu Banku do 31.12.2019r. - ujęte zostało wynagrodzenie podstawowe wypłacone w styczniu 
2020 r. za grudzień 2019r. oraz wynagrodzenie uzupełniające za 2018r. i część odroczona wynagrodzenia uzupełniającego za rok 
2017 przyznana w 2019 roku.  

 

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostały powołane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd komitety, które pełnią funkcje 

kontrolne lub doradczo-opiniujące. Rada Nadzorcza ustanowiła: 
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 Komitet ds. Audytu, 

 Komitet ds. Ryzyka, 

 Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji. 

Rada Nadzorcza w dniu 17 stycznia 2020r. podjęła uchwałę nr 1/2020/IX, która rozszerzyła zakres działania Komitetu 

ds. Wynagrodzeń i wprowadziła zmianę nazwy Komitetu na Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.  

Zarząd w ramach swoich uprawnień powołał dwa komitety o charakterze obligatoryjnym: Komitet Finansowy Banku 

oraz Komitet Kredytowy Banku, a także sześć komitetów zajmujących się określonymi dziedzinami działalności BGK 

tj. Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Banku, Komitet Zmian, Komitet Architektury, Komitet 

Autoryzacji Wydatków, Komitet Zarządzania Jakością Danych, Komitet Zarządzania Modelami. Komitety są 

kolegialnymi ciałami opiniodawczymi i decyzyjnymi, których skład oraz zadania określa Zarząd w drodze uchwały. 

Komitety działają na podstawie Regulaminów uchwalanych przez Zarząd. 

Komitet do spraw Audytu  

Komitet do spraw Audytu powołany został w grudniu 2007 roku uchwałą Rady Nadzorczej Banku. Członkowie Komitetu 

powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej. Na dzień 31.12.2020r. w składzie Komitetu ds. Audytu było 

3 członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym: 

 2 członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Komitetu ds. Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu, 

spełniało kryterium niezależności, tj.  Łukasz Śmigasiewicz i Jerzy Szmit, 

 1 członek Rady Nadzorczej powołany do składu Komitetu ds. Audytu, spełniał kryterium dotyczące posiadania 

wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, tj. Łukasz Śmigasiewicz, 

 2 członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Komitetu ds. Audytu, spełniało kryterium w zakresie 

posiadania wiedzy branżowej, tj. Beata Gorajek i Jerzy Szmit. 

Bank dokonał oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów dotyczących posiadania wiedzy 

i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy branżowej, na podstawie 

informacji zawartych w opracowanym „Kwestionariuszu niezależności i kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku 

Gospodarstwa Krajowego”, dotyczących posiadanego wykształcenia, przebytych szkoleń oraz doświadczenia 

zawodowego.  

Zadania Komitetu obejmują w szczególności:  

 sprawowanie nadzoru nad organizacją komórki audytu wewnętrznego oraz organizacją komórki do spraw 

zgodności Banku, 

 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zarządczej i wykonywania czynności 

rewizji finansowej w BGK, 

 monitorowanie obszaru systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w BGK, 

 opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej, polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących 

badaniem przez firmę audytorską przez podmioty z nią powiązane oraz przez członka sieci firmy audytorskiej oraz 

procedury wyboru firmy audytorskiej przez BGK, 

 kontrolowanie i monitorowanie niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta. 

Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu do spraw Audytu określa regulamin Komitetu do spraw Audytu, 

uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

W czerwcu 2020 roku Komitet ds. Audytu wyraził zgodę na świadczenie przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. 

dozwolonych usług niebędących badaniem w związku z zawarciem przez Bank umowy dotyczącej przeprowadzenia 

przez Deloitte Audyt Sp. z o. o. sp. k. uzgodnionych procedur dotyczących emisji euroobligacji BGK. 
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W 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń Komitetu ds. Audytu oraz 3 wspólne posiedzenia z Komitetem ds. Ryzyka i 1 

wspólne posiedzenie z Komitetem ds. Wynagrodzeń i Nominacji. W trybie pisemnym zostało przyjętych 19 

dokumentów, w tym 11 wspólnie z Komitetem ds. Ryzyka. 

Komitet do Spraw Ryzyka 

Komitet do spraw Ryzyka powołany został w grudniu 2015 roku uchwałą Rady Nadzorczej Banku; członkowie Komitetu 

powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków.  

Zadania Komitetu obejmują w szczególności:  

 opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości BGK do podejmowania ryzyka, 

 opiniowanie opracowanej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności BGK, 

 opiniowanie przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityk zarządzania poszczególnymi 

ryzykami, 

 wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności BGK przez 

kadrę kierowniczą wyższego szczebla, 

 okresowe analizowanie raportów dotyczących cen aktywów i pasywów w kontekście wieloletniego programu 

rozwoju Banku oraz modelu zarządzania ryzykiem. 

Komitet do Spraw Wynagrodzeń i Nominacji 

Komitet do spraw Wynagrodzeń powołany został w lutym 2013 roku uchwałą Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu 

powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków.  

Zadania Komitetu obejmują w szczególności: 

 monitorowanie i opiniowanie: 

 polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku, 

 wykazu pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, 

 zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

w banku, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie w ramach specjalnie do tego 

powołanych stanowisk lub komórek organizacyjnych, kierowanie komórką do spraw zgodności oraz 

kierowanie komórka audytu wewnętrznego, 

 przygotowywanie zaleceń dla Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących pakietu wynagrodzeń i kwot wynagrodzeń 

przewidzianych dla osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką audytu wewnętrznego i komórką do spraw 

zgodności, 

 ocena realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej 

w zakresie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń, 

 opiniowanie umów o świadczenie usług zarządzania lub innych umów cywilnoprawnych zawieranych z członkami 

Zarządu. 

Komitet Finansowy Banku  

Podstawowym celem działalności Komitetu Finansowego Banku jest określanie bieżącej, średnio i długoterminowej 

polityki zarządzania aktywami i pasywami Banku. Ma ona na celu optymalizację wyników oraz efektywną alokację 

kapitału Banku, przy uwzględnieniu adekwatnego poziomu ekspozycji na ryzyko bankowe oraz charakteru zadań 

realizowanych przez BGK w ramach prowadzonej obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK 

na podstawie odrębnych ustaw, bądź innych aktów prawnych.  
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Komitet pełni również funkcję Komitetu Polityki Inwestycyjnej, który między innymi opiniuje i monitoruje inwestycje 

w celu oceny charakteru oraz poziomu przyjętego ryzyka oraz zgodności ze Strategią Inwestycyjną i Polityką 

Inwestycyjną. Komitet Polityki Inwestycyjnej zatwierdza wszystkie wysokowartościowe inwestycje oraz inwestycje 

generujące wysoki poziom ryzyka. 

Komitet Kredytowy Banku  

Zakres działania Komitetu Kredytowego Banku obejmuje działalność obarczoną ryzykiem kredytowym z obszaru 

działalności własnej i zleconej BGK, w szczególności sprawy dotyczące podejmowanie decyzji w sprawie wniosków 

kredytowych, wniosków dotyczących czynności restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, przejmowania składników 

majątkowych w zakresie kompetencji komitetu, a także dokonywanie kwartalnych przeglądów portfela kredytowego 

oraz podejmowanie działań w zakresie zarządzania modelami ratingowymi. 

Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Banku  

Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Banku został powołany w celu zapewnienia efektywnego 

zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności oraz obszarem funkcji kontroli w organizacji. Komitet 

pełni funkcje opiniodawcze i decyzyjne.  

Komitet Zmian Banku  

Podstawowym celem działalności jest zarządzanie portfelem przedsięwzięć (projektów, programów i inicjatyw), 

w ramach kompetencji przyznanych komitetowi, w szczególności zapewnienie realizacji przedsięwzięć zgodnie ze 

Strategią Banku. KZB pełni również funkcję Komitetu Produktowego. 

Komitet Architektury  

Celem działalności powołanego w 2017 roku komitetu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego zarządzania 

architekturą IT w BGK. 

Komitet Autoryzacji Wydatków 

Podstawowym celem Komitetu Autoryzacji Wydatków jest zapewnienie wysokiej efektywności kosztowej 

w działalności bieżącej oraz projektowej wspierającej realizację Strategii Banku. 

Komitet Zarządzania Jakością Danych 

Komitet Zarządzania Jakością Danych został powołany w celu zapewnienia efektywnego i sprawnego zarządzania 

jakością danych oraz aby tworzyć kulturę organizacyjną, w której szczególną uwagę poświęca się zapewnianiu 

odpowiedniej jakości danych wprowadzanych i przetwarzanych w systemach informatycznych. Komitet pełni funkcje 

opiniodawcze i decyzyjne. 

Komitet Zarządzania Modelami  

Podstawowym celem działalności Komitetu jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad wszystkimi modelami w BGK, 

w tym podejmowanie działań w zakresie zarządzania modelami oraz raportowania ryzyka modeli dla Zarządu Banku 

i Rady Nadzorczej Banku oraz Komitetu ds. Ryzyka. Został powołany w styczniu 2019 roku. 
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13.4 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM STOSOWANE W BANKU, 

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU  

System kontroli wewnętrznej  

W BGK działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie skuteczności i efektywności działania, 

wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz zgodności działania 

z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. System kontroli wewnętrznej uwzględnia 

również funkcjonowanie podmiotów zależnych oraz przedsiębiorców zewnętrznych, którym BGK powierzył 

wykonywanie czynności bankowych i czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. 

System kontroli wewnętrznej w BGK jest zorganizowany w oparciu o koncepcję trzech, niezależnych poziomów (linii 

obrony):  

 na pierwszy poziom (pierwszą linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej,  

 na drugi poziom (drugą linię obrony) składa się:  

 zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach 

organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej linii obrony, 

 działalność Departamentu Zgodności, 

 na trzeci poziom (trzecią linię obrony) składa się działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego. 

System kontroli wewnętrznej uregulowany jest postanowieniami Regulaminu kontroli wewnętrznej w BGK, który 

został przyjęty przez Zarząd, a następnie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa cele, zakres, zasady 

organizacji i sprawowania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych centrali i regionach oraz zasady 

nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych. Doprecyzowaniem postanowień Regulaminu 

kontroli wewnętrznej w BGK są Zasady organizacji funkcji kontroli w BGK. 

W 2020 roku cele Systemu Kontroli Wewnętrznej zostały osiągnięte poprzez wdrożenie w banku wielu usprawnień 

i optymalizacji, w szczególności: 

 zapewniono obsługę wszystkich procesów w okresie pandemii COVID-19 przy jednoczesnym przejściu w tryb 

pracy zdalnej oraz wdrożeniu w nadzwyczajnym tempie procedur awaryjnych (m.in. powołano Sztab Kryzysowy 

monitorujący sytuację pandemiczną oraz sprawujący nadzór nad ciągłością działania krytycznych procesów 

biznesowych); 

 wdrożono niezbędne narzędzia wspierające pracę zdalną; 

 usprawniono narzędzia zwiększające efektywność zarządzania funkcją kontroli: 

 narzędzie wspierające proces automatyzacji dokumentów matrycy funkcji kontroli;  

 narzędzie wspierające proces monitorowania zmian w prawie. 

 wdrożono nowe narzędzie do planowania testów zgodności, umożliwiające powiązanie testów z przyjętą w Banku 

architekturą procesów oraz zapewniające objęcie testami wszystkich kluczowych obszarów braku zgodności. 

W BGK funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego (DAW), która zgodnie ze statutem podlega bezpośrednio 

prezesowi zarządu. Jej zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.  

Zgodnie z wymogami zewnętrznymi i najlepszymi praktykami, audytem jest objęta cała działalność BGK. Komórka 

audytu wewnętrznego w BGK funkcjonuje zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego, przygotowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA, co jest potwierdzane cykliczną 

niezależną oceną zewnętrzną (wyniki ostatniej oceny były zaprezentowane Radzie Nadzorczej na początku 2018 roku).  
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W BGK, zgodnie z wymogami regulatora, funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki audytu, w tym 

między innymi nadzór nad pracą komórki przez Komitet ds. Audytu, akceptacja przez Radę Nadzorczą zmian na 

stanowisku dyrektora komórki audytu wewnętrznego, akceptacja planów i sprawozdań tej komórki przez Radę 

Nadzorczą, a także prawo nieograniczonego i swobodnego kontaktowanie się z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej 

i Komitetu ds. Audytu. 

Uprawnienia, obowiązki oraz zakres zadań DAW zostały określone w Regulaminie organizacyjnym DAW oraz 

Regulaminie kontroli wewnętrznej BGK. 

W BGK funkcjonuje komórka ds. zgodności, której rolę pełni Departament Zgodności (DZ), która zgodnie ze statutem 

podlega bezpośrednio prezesowi zarządu. Celem działania DZ jest nadzór nad procesem zapewnienia zgodności 

działania BGK z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzór ten realizowany jest 

w szczególności poprzez:  

 niezależne monitorowanie i raportowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza w formie 

weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego w dedykowanych obszarach, 

 realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikowanie, ocena, kontrolowanie, 

monitorowanie i raportowanie).   

Uprawnienia, obowiązki oraz zakres zadań DZ zostały określone w Polityce zgodności BGK, Regulaminie 

organizacyjnym DZ oraz Regulaminie kontroli wewnętrznej BGK. Zgodnie z wymogami regulatora, w BGK funkcjonują 

mechanizmy zapewniające niezależność komórki ds. zgodności, w tym między innymi nadzór nad pracą komórki przez 

Komitet ds. Audytu, akceptacja przez Radę Nadzorczą zmian na stanowisku dyrektora komórki ds. zgodności, 

akceptacja planów i sprawozdań tej komórki przez Radę Nadzorczą, a także bezpośredni kontakt Dyr. Departamentu 

Zgodności z przewodniczącym Komitetu ds. Audytu, a także prawo nieograniczonego i swobodnego kontaktowanie się 

z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Audytu.  

W 2020 roku, oprócz inicjatyw opisanych w części „Projekty” (np. optymalizacja procesu zmian w prawie, kontynuacja 

promowania kultury zgodności i compliance, wdrożenie nowego narzędzia do planowania testów i nowej metodyki 

szacowania ryzyka), komórka ds. zgodności brała aktywny udział w dostosowaniu banku do nowych regulacji 

zewnętrznych w zakresie pakietów pomocowych w okresie epidemii. 

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem  

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych. Organizacje 

procesu zarzadzania ryzykiem opisano szczegółowo w podrozdziale 14.1. 

Sporządzanie sprawozdań finansowych Banku  

Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego sporządzane jest zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską według stanu na dzień 31 grudnia 

2020r., oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSSF), 

a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Sprawozdanie finansowe BGK w ostatecznej treści, jest przedkładane Radzie Nadzorczej przez Zarząd do zatwierdzenia 

w terminie do 31 maja roku następnego po roku obrotowym, za który zostało ono sporządzone. Roczne sprawozdanie 

finansowe BGK podlega badaniu przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego 

BGK. Podmiot ten jest wybierany przez Radę Nadzorczą.  
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14. ZARZĄDZANIE I OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO, FINANSOWEGO, 

OPERACYJNEGO ORAZ INNYCH RYZYK 

14.1 ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  

W BGK funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, który jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach. 

Na pierwszy poziom (pierwszą linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej BGK. Na drugi 

poziom (drugą linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie) oraz 

działalność komórki ds. zgodności. Na trzeci poziom (trzecią linię obrony) składa się działalność Departamentu Audytu 

Wewnętrznego. 

Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w BGK jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania, 

utrzymywanie wysokiej jakości aktywów oraz osiągnięcie planowanego wyniku finansowego w ramach 

akceptowalnego poziomu ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem realizowane jest na podstawie: 

 strategii zarządzania ryzykiem w BGK zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku, 

 polityki zarządzania kapitałowego i szacowania kapitału wewnętrznego w BGK zatwierdzonej przez Radę 

Nadzorczą Banku, 

 polityk, zasad i procedur zarządzania ryzykiem opracowanych w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą lub Zarząd Banku,  

 zasad wyboru, wynagradzania i monitorowania pracowników sprawujących funkcje istotne dla Banku oraz 

Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze zatwierdzonych przez 

Radę Nadzorczą Banku lub Zarząd Banku, 

System zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące zadania: 

 identyfikację ryzyka, która obejmuje określenie: rodzajów ryzyka, źródeł powstawania (czynniki ryzyka), 

istotności oraz wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

 pomiar lub szacowanie ryzyka, które obejmuje ustalanie i stosowanie metod kwantyfikacji ryzyka oraz 

przeprowadzanie testów warunków skrajnych, 

 kontrolę ryzyka, która obejmuje ustalenie i stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka (m.in. system limitów, 

zapewnienie niezależności zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania ryzykiem na drugim 

poziomie, ubezpieczenia, transfer ryzyka, plany finansowania), 

 monitorowanie ryzyka, które obejmuje nadzór nad poziomem podejmowanego ryzyka, kontrolę aktualności 

i dokładności stosowanych metod oceny ryzyka oraz ocenę efektywności stosowanych narzędzi, 

 raportowanie o ryzyku, które obejmuje informację o profilu ryzyka, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz 

informację o podjętych działaniach. 

Strategia zarządzania ryzykiem w BGK obejmuje wszystkie zidentyfikowane ryzyka występujące w działalności BGK. 

W Strategii określono także ogólny akceptowalny poziom ryzyka, natomiast akceptowalne szczegółowe poziomy 

ryzyka, w odniesieniu do poszczególnych ryzyk, są określone w politykach zarządzania tymi ryzykami.  

Na poziomie Strategii przyjęto także zasady kultury ryzyka. Zarząd BGK swoimi działaniami i postępowaniem promuje 

wśród pracowników BGK świadomość znaczenia ryzyka w działalności BGK, zasad jego podejmowania i zarządzania 

tzn. kulturę ryzyka. Następnie praktyki te są kaskadowane na poszczególne szczeble struktury organizacyjnej BGK. 
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W 2020 roku Bank: 

 rozpoczął proces przygotowawczy do spełnienia nowych wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 

w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec 

kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, 

wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, 

 przeprowadził kompleksowe testy warunków skrajnych zgodne z Wytycznymi dotyczącymi testów warunków 

skrajnych przeprowadzanych przez instytucje (EBA/GL/2018/04 z dnia 19 lipca 2018r.), uwzględniając po raz 

pierwszy scenariusze związane z czynnikami ESG.  

14.2 ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM I KONCENTRACJI 

Ryzyko kredytowe jest najważniejszym elementem ryzyka finansowego, na jakie narażony jest bank w ramach 

prowadzonej działalności. W celu rozpoznania ryzyka kredytowego i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu 

oraz systematycznej kontroli skuteczności podejmowanych działań, bank stosuje proces zarządzania ryzykiem 

kredytowym, obejmujący identyfikację, pomiar i szacowanie, kontrolę ryzyka, monitorowanie oraz raportowanie.  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest realizowane w odniesieniu do: 

 ryzyka klienta z uwzględnieniem jednostkowej ekspozycji kredytowej, 

 ryzyka portfela kredytowego, 

 ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji kredytowej związanego z działalnością podmiotów zależnych. 

Bank dokonuje identyfikacji i oceny istniejącego ryzyka kredytowego w oparciu o: 

 realizację wewnętrznych procedur pozwalających na zbadanie zdolności kredytowej poszczególnych 

kredytobiorców i określenie grupy ryzyka związanego z udzieleniem ekspozycji kredytowej, 

 wyniki kontroli i monitorowania pozycji aktywów zarządzanych przez jednostki organizacyjne BGK. 

Bank stosuje ostrożnościowe podejście w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Główne cechy obecnego 

systemu zarządzania tym ryzykiem to: 

 oddzielenie funkcji sprzedażowych od oceny ryzyka klienta zarówno na poziomie regionu, jak i w centrali BGK,  

 kompleksowa ocena ryzyka kredytowego klienta i transakcji, w celu zakwalifikowania do określonej klasy ryzyka 

kredytowego, 

 stosowanie eksperckich oraz statystycznych metod pomiaru ryzyka kredytowego w zakresie ryzyka transakcji 

i klienta w szacowaniu prawdopodobieństwa niewywiązania się klienta z zobowiązania wobec BGK oraz wysokości 

straty w przypadku wystąpienia zdarzenia niewywiązania się klienta z zobowiązania,  

 system pomiaru ryzyka portfelowego poprzez ocenę stopnia jego koncentracji w ujęciu branżowym i sektorowym, 

przedmiotowym oraz podmiotowym, 

 system kompetencji decyzyjnych, 

 okresowa weryfikacja ryzyka zawartych transakcji uwzględniająca zmiany sytuacji finansowej kredytobiorców 

oraz warunków otoczenia, 

 dywersyfikacja branżowa i sektorowa, przedmiotowa oraz podmiotowa w ramach ustalonych przez bank limitów 

angażowania środków, 

 wyznaczanie odpisów aktualizujących na utratę wartości ekspozycji kredytowych, 

 analiza i weryfikacja zasad wyceny prawnych zabezpieczeń spłaty kredytów, 

 system monitorowania ekspozycji oraz ich zabezpieczeń pozwalający na wczesną identyfikację zagrożeń. 
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Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w BGK jest system limitów. Proces limitowania odbywa się 

zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na poziomie strategicznym zgodnie z właściwymi kompetencjami.  

W zakresie ryzyka kredytowego stosuje się następujące grupy limitów: 

 branżowe, odzwierciedlające ryzyko wynikające z rodzaju działalności klienta, 

 przedmiotowe, wynikające z ryzyka, jakim obarczony jest cel udzielonego kredytu, 

 podmiotowe, określone ze względu na typ klienta, 

 produktowe. 

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka kredytowego jest ryzyko koncentracji. Jest ono w BGK monitorowane 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego obowiązującymi 

w tym zakresie, przepisami ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, a także z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zgodnie 

z uchwałą zarządu, w BGK niezależnie od ustawowych limitów koncentracji funkcjonują dodatkowe wewnętrzne 

ograniczenia angażowania się BGK obowiązujące na etapie podejmowania decyzji finansowych. 

Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia 

wykorzystania wyznaczonych limitów.  

Cyklicznie opracowywane są raporty dotyczące ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji, które prezentowane są co 

miesiąc Komitetowi Kredytowemu Banku, Zarządowi BGK, a w okresach półrocznych Radzie Nadzorczej. 

Bank posiada procedury obejmujące zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu 

zagrożenia ryzykiem kredytowym. 

14.3 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RODZAJÓW RYZYKA KREDYTOWEGO I KONCENTRACJI 

Ryzyko kredytowe oznacza zagrożenie związane z niewykonaniem przez kredytobiorcę zobowiązania wynikającego 

z umowy, tj. niespłaceniem lub tylko częściowym spłaceniem należności z tytułu ekspozycji kredytowej wraz 

z wynagrodzeniem banku, w terminach określonych w umowie. 

Bank ogranicza ryzyko kredytowe w skali mikro poprzez działania podejmowane w ocenie i procesie monitorowania 

klienta i transakcji oraz w skali makro – całego portfela – poprzez ustalanie limitów dla poszczególnych segmentów 

i produktów. 

Pomimo, że ryzyko kredytowe ma jednolity charakter, można wyróżnić jego podtypy. 

Ryzyko koncentracji wierzytelności  

Ryzyko koncentracji wierzytelności jest ważnym czynnikiem ryzyka kredytowego. W Banku są wprowadzone 

odpowiednie wewnętrzne zasady i stosowane są procedury w zakresie koncentracji zaangażowań, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych zaangażowań w odniesieniu do pojedynczych klientów i grup klientów Banku. Koncentracja 

w portfelu poddawana jest monitoringowi w podziale na poszczególnych kredytobiorców, podmioty powiązane ze 

sobą kapitałowo lub organizacyjnie, branże itp. Zasady koncentracji wierzytelności odnoszą się do różnych obszarów 

działalności Banku (nie tylko działalności kredytowej, ale również inwestycyjnej czy transakcji na rynku pieniężnym). 

Ryzyko częściowego lub całkowitego niewykonania zobowiązania 

Ryzyko niewykonania zobowiązania oznacza sytuację, w której klient nie wywiązuje się z umownych terminów spłaty 

zobowiązań lub całkowicie takiej spłaty zaniecha. Realizacja tego ryzyka wiąże się z podwyższeniem kosztów poprzez 

generowanie odpisów na oczekiwane straty kredytowe, które w przypadku całkowitej niespłacalności przekładają się 

na zrealizowaną stratę. 
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Bank minimalizuje ryzyko niewykonania zobowiązania poprzez: 

 ocenę zdolności kredytowej klienta opierającą się na modelach finansowych, w tym modelach predykcyjnych 

skutkujących przyznaniem klientowi ratingu adekwatnego do poziomu ryzyka z nim związanego, 

 okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. 

Ryzyko zabezpieczenia 

Ryzyko zabezpieczenia występuje w przypadku, gdy przyjęte zabezpieczenie ekspozycji jest nieadekwatne do wartości 

przyznanego finansowania lub gdy wartość zabezpieczenia podlega znacznym wahaniom. 

Ryzyko zabezpieczenia minimalizowane jest poprzez: 

 politykę przyjmowania prawnych zabezpieczeń, przyjętą uchwałą zarządu banku, określającą warunki brzegowe 

adekwatności zabezpieczenia dla danego typu ekspozycji, klienta i zabezpieczenia, 

 monitoring wartości zabezpieczeń, w szczególności zabezpieczeń hipotecznych, poprzez okresową weryfikację 

wycen nieruchomości, 

 testy warunków skrajnych, obejmujące m.in. symulacje zmian wartości zabezpieczeń. 

Ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego 

Ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego w ryzyku kredytowym wiąże się bezpośrednio z ryzykiem niewykonania 

zobowiązania, ponieważ realizacja pierwszego skutkuje znacznym podwyższeniem prawdopodobieństwa realizacji 

drugiego. Ryzyko to oznacza zwiększenie obciążeń klienta w wyniku wzrostu stóp procentowych lub niekorzystną 

zmianę kursu walutowego niosące za sobą podwyższenie odpowiednio kosztów obsługi zadłużenia oraz wysokości rat 

spłaty zobowiązań. 

Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego poprzez: 

 stosowanie odpowiednich procedur w zakresie udzielania finansowania w walutach obcych, w szczególności 

podczas weryfikacji źródeł spłaty należności, 

 testy warunków skrajnych, obejmujące m.in. symulacje zmiany wartości stóp procentowych i kursu walutowego 

i ich wpływ na zdolność kredytową klientów. 

Ryzyko kredytowe związane z pandemią COVID-19 

Bank na bieżąco analizuje sytuację związaną z COVID-19 oraz podejmuje stosowne kroki. W pierwszych miesiącach 

epidemii zanim doszło do rozprzestrzenienia się wirusa w Europie zostały przeprowadzone testy skrajne dla klientów 

uzależnionych od wymiany handlowej z Chinami. Testy były robione w uzgodnieniu z klientami i zastosowaniem 

bankowych narzędzi oceny ryzyka. Wraz z rozszerzeniem się epidemii testami skrajnymi został objęty cały portfel 

w segmentacji branżowej z gradacją wpływu epidemii na poszczególne branże. Bank uwzględnia wyniki testów 

warunków skrajnych w planowaniu finansowym. 

Niezależnie od wpływu na sytuację klientów i wynik BGK epidemia COVID-19 ma istotny wpływ na kształt całego 

procesu kredytowego. Bank podjął szereg działań w kierunku usprawnienia procesu kredytowego w sytuacji epidemii 

obejmujące uproszczone zasady zmiany dotychczasowych warunków finansowania, w tym prolongata płatności. 

Dodatkowo wprowadzono uproszczoną ścieżkę akceptacji prolongaty spłat oraz odnowienia finansowań w przypadku 

klientów dotkniętych skutkami epidemii z jednoczesnym utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka. Bank wdrożył 

w procesie kredytowym wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 

w zakresie klasyfikacji i oceny ekspozycji w sytuacji kryzysowej wynikającej z epidemii COVID-19. 
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14.4 ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

Obowiązujący w BGK system pomiaru ryzyka finansowego obejmuje w szczególności następujące metody i narzędzia: 

 wskaźniki płynności, lukę płynności, analizy stabilności środków oraz dzienny monitoring bazy depozytowej 

– stosowane w odniesieniu do ryzyka płynności, 

 miary wielkości pozycji (m.in. wysokość pozycji walutowej, luka stopy procentowej) – stosowane w zakresie ryzyka 

walutowego i stopy procentowej, miary wrażliwości służące do szczegółowych analiz (BPV, duration, wrażliwość 

wyniku odsetkowego na zmianę poziomu stóp procentowych, wrażliwość wartości ekonomicznej) – stosowane 

w zakresie ryzyka stopy procentowej, 

 wartość zagrożona (VaR, Expected Shortall) – stosowana w zakresie ryzyka rynkowego, 

 wskaźniki adekwatności kapitałowej – wskaźniki wynikające z regulacji zewnętrznych określające dostosowanie 

wielkości funduszy własnych do poziomu i charakteru ryzyka, jakie bank podejmuje, uwzględniając m.in. wielkość 

i strukturę aktywów ważonych ryzykiem, 

 wskaźniki dźwigni – stosowane w zakresie ryzyka nadmiernej dźwigni, 

 miary ryzyka w warunkach skrajnych (stress testy) – stosowane w zakresie ryzyka finansowego. 

Jednym z głównych mechanizmów kontroli ryzyka finansowego w BGK jest system limitów. W BGK stosowane są: 

 w zakresie ryzyka płynności – limity i wartości progowe wskaźników płynności, 

 w zakresie ryzyka stopy procentowej – limity i wartości progowe miar wrażliwości, limity wielkości pozycji i limity 

straty, 

 w zakresie ryzyka walutowego – limity wielkości pozycji i limity straty, 

 w zakresie adekwatności kapitałowej – limity dla wskaźników adekwatności kapitałowej i limity kapitałowe 

w poszczególnych obszarach działalności, 

 w zakresie ryzyka dźwigni finansowej – limit wewnętrzny dla regulacyjnego wskaźnika dźwigni.  

Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia 

wykorzystania limitów. Raporty z zakresu ryzyka finansowego przekazywane są Komitetowi Finansowemu Banku, 

Zarządowi Banku, Komitetowi do spraw Ryzyka oraz Radzie Nadzorczej Banku. Procedury obejmują dodatkowo zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem finansowym. 

14.5  CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RODZAJÓW RYZYKA FINANSOWEGO 

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności to zagrożenie wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań na skutek 

niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i pasywów, transakcji pozabilansowych, niedopasowania 

terminowego bieżących strumieni pieniężnych, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. 

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest: 

 zapewnienie i utrzymywanie zdolności Banku do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak i z przyszłych 

planowanych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności i rentowności kapitałów własnych, 

 zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej, 

 określenie rozwiązań umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej, w przypadku jej ewentualnego 

wystąpienia. 

Poziom ryzyka płynności jest przedstawiany w cyklicznych raportach płynności zawierających w szczególności 

informacje o wykorzystaniu nadzorczych i wewnętrznych limitów płynności, poziomie stabilności środków obcych 

i wynikach stress testów oraz dodatkowych analizach dotyczących m.in. płynności długoterminowej. 
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Bank kontroluje ryzyko płynności przy zastosowaniu systemu limitów i wartości progowych wskaźników płynności. 

System limitowania obejmuje płynność bieżącą, krótko-, średnio- i długoterminową.  

W 2020 roku BGK rozwijał zarządzanie ryzykiem płynności m.in. poprzez zmianę kalkulacji wybranych wskaźników 

płynności oraz kalkulacji stabilności dla poszczególnych kategorii zobowiązań.  

W całym 2020 roku płynność BGK była na bezpiecznym poziomie. Nadzorcze miary płynności określone w uchwale 

nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (z późn. zm.) oraz 

w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014r. uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji 

kredytowych (Dz.U. UE L 11 z dnia 17 stycznia 2015r., s. 1) nie były przekroczone. 

TABELA 49: Nadzorcze miary płynności 

Wyszczególnienie limit 31.12.2020 31.12.2019 

Informacja dodatkowa – 
dane z wyłączeniem 

funduszy przepływowych 

31.12.2020 31.12.2019 

M3 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych 
funduszami własnymi 

1,0 2,9 2,5 2,9 2,5 

M4 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i 
aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi 
i środkami obcymi stabilnymi 

1,0 1,3 1,3 2,0 1,5 

LCR - wskaźnik pokrycia wypływów netto (ang. liquidity 
coverage ratio) 

100% 176% 193% 210% 228% 

 

Zmiana miar płynności jest związana przede wszystkim z dokapitalizowaniem Banku przez Skarb Państwa, wzrostem 

długoterminowych źródeł finansowania, wzrostem akcji kredytowej Banku oraz wzrostem inwestycji kapitałowych.  

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe rozumiane jest jako zagrożenie pogorszenia się wartości portfela instrumentów finansowych lub 

wyniku finansowego banku na skutek niekorzystnych zmian parametrów rynkowych (kursów walut, stóp 

procentowych, cen instrumentów dłużnych, cen instrumentów kapitałowych). 

Celami zarządzania ryzykiem rynkowym są: 

 dla ryzyka stopy procentowej (w tym ryzyka zmiany cen dłużnych papierów wartościowych) – ograniczenie ryzyka 

utraty części dochodu odsetkowego lub pogorszenia się wartości portfela instrumentów finansowych na skutek 

zmiany rynkowych stóp procentowych, 

 dla ryzyka walutowego – ograniczenie ryzyka poniesienia strat na skutek zmian rynkowych kursów wymiany walut, 

 dla ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych – ograniczenie ryzyka poniesienia strat na skutek zmian cen 

instrumentów kapitałowych. 

W 2020 roku w BGK zachowane były akceptowalne poziomy ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej 

w portfelu bankowym określone przez Radę Nadzorczą (apetyt na ryzyko). 

W 2020 roku Bank usprawnił kalkulację niektórych miar ryzyka (ryzyko dochodu odsetkowego, VaR), rozpoczął prace 

nad opracowaniem rozszerzonego dziennego raportu BPV, a także rozwijał analizy testów warunków skrajnych. 

Ryzyko stopy procentowej 

Bank kontroluje poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie: 

 limitów BPV portfela handlowego i portfela bankowego, 

 limitów straty, 

 limitów ryzyka dochodu księgi bankowej. 
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Proces monitorowania ryzyka polega przede wszystkim na cyklicznej kontroli poziomów miar ryzyka i badaniu 

wykorzystania limitów. 

Pomiar ryzyka obejmuje wartość bieżącą (NPV), duration, miary wrażliwości wyceny instrumentów finansowych na 

zmianę stóp procentowych (basis point value – BPV, wrażliwość wartości ekonomicznej – EVE), wrażliwość wyniku 

odsetkowego na zmiany stóp procentowych (NII), lukę przeszacowań, wartość zagrożoną (VaR), expected shortall (ES) 

oraz miary ryzyka w warunkach skrajnych (stress testy). Opracowywane są także zestawienia instrumentów 

finansowych wykorzystujące daną stopę referencyjną jako odniesienie (ryzyko bazowe) oraz wyznaczane poziomy 

zerwań depozytów terminowych i przedpłat udzielonych kredytów (ryzyko opcji klienta). 

System wewnętrznego raportowania w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje w szczególności informacje 

o wykorzystaniu limitów ryzyka stopy procentowej, wynikach z tytułu zmian stóp procentowych, miarach (VaR, ES, 

BPV, duration, modified duration), analizach luki stopy procentowej, wrażliwości dochodu odsetkowego, wrażliwości 

wartości ekonomicznej oraz wynikach przeprowadzanych testów warunków skrajnych. 

W 2020 roku nastąpił wzrost wrażliwości dochodu odsetkowego na skutek skrócenia terminów przeszacowania 

dłużnych papierów wartościowych (wzrost salda portfela bonów pieniężnych) oraz spadek miar wrażliwości wyceny 

z uwagi na zmniejszenie portfela obligacji skarbowych. 

TABELA 50: Podstawowe miary ryzyka stopy procentowej (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Portfel bankowy działalności skarbowej Portfel handlowy 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

BPV -551 -1 432 -27 -22 

VaR 1D 99% 5 432 7 495 3 740 4 679 

 

Ryzyko walutowe 

Pomiar ryzyka walutowego odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i był dokonywany m.in. poprzez badanie 

wielkości pozycji walutowych, poziomu VaR oraz wyniku z tytułu zmian kursów walutowych. Na bieżąco dokonywano 

również monitorowania wykorzystania limitów wewnętrznych: pozycji walutowej oraz straty. 

Raporty ryzyka walutowego zawierają w szczególności informacje o wykorzystaniu limitów ryzyka walutowego, 

osiąganych wynikach, wysokości VaR oraz wynikach przeprowadzanych testów warunków skrajnych. 

Całkowita pozycja walutowa BGK na 31 grudnia 2020r. wyniosła 183,0 mln zł, natomiast VaR 1D 99% dla tej pozycji 

wyniósł 1,23 mln zł. 

Ryzyko zmiany cen instrumentów kapitałowych 

W porównaniu do 2020 roku nastąpił spadek wartości portfela akcji o 151,3 mln zł (związany ze spadkiem kursu akcji 

PKO BP S.A. i PZU S.A.), ponadto odnotowano wzrost łącznej wartości portfela certyfikatów inwestycyjnych przede 

wszystkim na skutek objęcia certyfikatów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju.  

Pomiar ryzyka cen instrumentów kapitałowych odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i był dokonywany 

poprzez badanie wartości portfela instrumentów kapitałowych oraz VaR. Na dzień 31 grudnia 2020r. VaR 1D 99% dla 

portfela akcji wyniósł 69,1 mln zł. 

14.6 ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM 

Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności BGK oraz wszelkie nowe, istniejące 

i modyfikowane: produkty, procesy i systemy oraz uwzględnia czynniki wewnętrzne (takie jak: struktura organizacyjna, 

specyfika działalności, użytkowane systemy informatyczne, specyfikę klientów, skargi od klientów, jakość kadr, zmiany 

organizacyjne oraz rotację kadr) i czynniki zewnętrzne (otoczenie działania BGK).  
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Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie regiony/komórki organizacyjne centrali BGK oraz 

podmioty zależne, które są nadzorowane przez właściwe komórki organizacyjne centrali Banku, zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym Centrali oraz zakresem ich obowiązków.  

Bank zarządza ryzykiem operacyjnym poprzez wprowadzenie:  

 funkcji koordynatora ryzyka operacyjnego, 

 podejścia procesowego do oceny ryzyka operacyjnego,  

 wskaźników ryzyka operacyjnego (KRI),  

 scentralizowanej bazy wszystkich zaleceń, 

 metodyki oceny ryzyka operacyjnego pośredników finansowych, 

 oceny ryzyka w projektach i umowach.  

Pomiar ryzyka operacyjnego ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego 

przy wykorzystaniu ustalonych miar ryzyka. Pomiar ryzyka operacyjnego obejmuje: obliczanie kluczowych wskaźników 

ryzyka operacyjnego (KRI), obliczenie wymogu kapitałowego – metoda BIA, testy warunków skrajnych, wyznaczanie 

kapitału wewnętrznego, oceny ryzyka pośredników finansowych oraz ocena ryzyka w projektach i umowach 

outsourcingowych. 

Raportowanie informacji dotyczących ryzyka operacyjnego Banku i spółek zależnych odbywa się cyklicznie na potrzeby 

wyższej kadry kierowniczej, KRO, Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Ryzyka. 

W Banku funkcjonuje Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej (KRO), który pełni funkcje opiniodawcze 

i decyzyjne, umożliwiając Zarządowi Banku nadzór i kontrolę poziomu ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności 

oraz funkcji kontroli w BGK oraz skuteczności systemu zarządzania tym rodzajem ryzyka. 

W ramach działań przeprowadzanych w Banku w związku z COVID-19, podjęto działania niezbędne do zapewnienia 

poprawnej realizacji w trybie pracy zdalnej wszystkich procesów w Banku. 

 Zaktualizowano w Banku system zarządzania ciągłością działania oraz opracowano optymalne procesy krytyczne 

i istotne w kontekście zagrożeń długoterminowych. 

Dokonano centralizacji zaleceń, przy wykorzystaniu bazy danych poprawiając tym samym raportowanie zaleceń dla 

Zarządu Banku oraz kadry zarządzającej.  

W 2020 roku nie odnotowano wzrostu ryzyka operacyjnego, Bank utrzymuje profil ryzyka operacyjnego na stałym 

poziomie, apetyt na ryzyko operacyjne jest w normie. 

14.7 CHARAKTERYSTYKA RYZYKA OPERACYJNEGO 

Wartość straty netto (w tym rezerwy) z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2020 roku wyniosła 2,3 mln zł. Łączny 

poziom rezerw utworzonych na zdarzenia ryzyka operacyjnego na koniec 2020 roku wyniósł 40,4 mln zł (w tym rezerwa 

34,5 mln zł utworzona w 2018 roku). 

14.8 CHARAKTERYSTYKA RYZYKA BIZNESOWEGO 

Ryzyko biznesowe jest rozumiane jako ryzyko nieosiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych, 

w szczególności wyniku finansowego, z powodu zmian warunków: ekonomiczno-społecznych, prawnych, prowadzenia 

działalności, rynkowych oraz jako ryzyko braku realizacji celów gospodarczych i społecznych realizowanych przez Bank 

w ramach misji i zadań określonych przez właściciela. Ryzyko biznesowe obejmuje ryzyko strategiczne. 
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Celem zarządzania ryzykiem biznesowym jest utrzymywanie na akceptowalnym poziomie potencjalnych, negatywnych 

konsekwencji finansowych wynikających z niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, z podjęcia 

niekorzystnych decyzji, nieprawidłowego wprowadzenia podjętych decyzji lub braku podjęcia odpowiednich działań, 

które miałyby być odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. 

14.9 INNE RYZYKA 

Dodatkowo, BGK zarządza innymi rodzajami ryzyka, przede wszystkim ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji, 

przyjmując zbliżone zasady jak w przypadku zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także ryzykiem modeli oraz ryzykiem 

zmian warunków makroekonomicznych, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami wewnętrznymi.  

14.10 MITYGACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z EPIDEMIĄ COVID-19 

Zarząd Banku mając na uwadze dynamicznie zmieniające się okoliczności faktyczne i prawne związane 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

12 marca 2020 roku informuje, że Bank wdrożył plan ciągłości działania w celu utrzymania działalności operacyjnej 

w pełnym zakresie i wypełniania innych ciążących na BGK obowiązków jako na banku państwowym. 

BGK podjął działania prewencyjne na okoliczność zaistnienia w Banku przypadków zachorowań na COVID-19. Podjęto 

decyzję o pracy równoległej osób zaangażowanych w procesy krytyczne z dwóch, odizolowanych od siebie lokalizacji, 

położonych w różnych częściach Warszawy. Ponadto, zaplanowano dodatkowo pracę zdalną osób z miejsca 

zamieszkania, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Osobom zaangażowanym w realizację 

procesów krytycznych, zapewniono adekwatne środki wsparcia (samochody służbowe) oraz środki techniczne. 

Większość pracowników podjęła z dniem 16 marca 2020r. pracę w trybie zdalnym z dostępem do wszystkich 

niezbędnych aplikacji bankowych. 

Powołany w BGK sztab kryzysowy regularnie zdalnie spotyka się i wypracowuje rozwiązania od początku marca 2020 

roku. W ramach sztabu kryzysowego działają dwa zespoły: sztab kryzysowy operacyjny oraz sztab pomocowy, który 

wypracowuje rozwiązania pakietu pomocowego BGK dla przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych rządu RP. 

Zarząd Banku na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wpływ epidemii COVID-19 na swoją działalność w tym na obowiązki emitenta obligacji. 

14.11 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA BANKU 

Bank monitoruje poziom adekwatności kapitałowej za pomocą wskaźników adekwatności kapitałowej wyznaczonych 

zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz rozporządzeniem CRR2. Dodatkowo, Bank wyznacza wskaźnik dźwigni zgodnie 

z rozporządzeniem CRR. 

W 2020 roku BGK rozwijał zarządzanie adekwatnością kapitałową m.in. poprzez rozwój zasad w zakresie adekwatności 

kapitałowej i zmianę metod wyznaczania kapitału wewnętrznego. 

W 2020 roku normy adekwatności kapitałowej określone w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz określone 

w art. 92 ust. 1 CRR były zachowane (współczynnik CET1 na poziomie co najmniej 4,5%, współczynnik kapitału Tier1 

na poziomie co najmniej 6%, współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8% oraz wskaźnik kapitału 

wewnętrznego na poziomie co najwyżej 100%).  

Powyższe wskaźniki wyznaczane są w ujęciu jednostkowym z uwagi na brak konieczności dokonywania konsolidacji 

ostrożnościowej zgodnie z przepisami rozporządzenia CRR. 

  

                                                                 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013r., s. 1 z póżn. zm.) 
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W celu umożliwienia instytucjom skutecznego przekazywania środków finansowych przedsiębiorstwom 

i gospodarstwom domowym oraz łagodzenia wstrząsu gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19 

w UE przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020r. 

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi 

na pandemię COVID-19. Rozporządzenie to wpłynęło pozytywnie na wskaźniki adekwatności kapitałowej Banku, 

w związku ze spadkiem wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, głównie za sprawą czasowego obniżenia 

do poziomu 0% wagi ryzyka dla ekspozycji wobec rządów centralnych i banków centralnych państw członkowskich, 

w przypadku gdy ekspozycje te są denominowane i finansowane w walucie krajowej innego państwa członkowskiego 

do poziomu 0%. 

TABELA 51: Wskaźniki adekwatności kapitałowej  

Wyszczególnienie 2020 2019 
zmiana r/r 

mln zł / 
p.p. 

Informacja dodatkowa – dane 
 z wyłączeniem funduszy 

przepływowych 

2020 2019 
zmiana r/r 

mln zł / 
p.p. 

Całkowity wymóg kapitałowy (w mln zł) 5 680,7 5 190,1 490,6 5 677,9 4 979,5 698,4 

Kapitał wewnętrzny (w mln zł) 7 208,5 6 651,2 557,3 7 205,8 6 440,7 765,1 

Fundusze własne (w mln zł), w tym: 23 460,6 17 869,9 5 590,7 23 460,6 17 869,9 5 590,7 

Kapitał Tier 1, w tym: 23 460,6 17 869,9 5 590,7 23 460,6 17 869,9 5 590,7 

Kapitał podstawowy Tier 1  23 460,6 17 869,9 5 590,7 23 460,6 17 869,9 5 590,7 

Kapitał Tier 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Współczynnik CET1 33,0% 27,5% 5,5 33,1% 28,7% 4,4 

Współczynnik Tier1 33,0% 27,5% 5,5 33,1% 28,7% 4,4 

Współczynnik wypłacalności 33,0% 27,5% 5,5 33,1% 28,7% 4,4 

Wskaźnik kapitału wewnętrznego 30,7% 37,2% -6,5 30,7% 36,0% -5,3 

Wskaźnik dźwigni 6,6% 10,3% -3,7 12,7% 15,1% -2,4 

 

Wzrost całkowitego wymogu kapitałowego oraz kapitału wewnętrznego w 2020 roku związany był ze wzrostem 

zaangażowań o charakterze kapitałowym oraz ekspozycji wobec przedsiębiorstw, natomiast wzrost funduszy własnych 

wynikał z dokapitalizowania Banku przez Skarb Państwa w wyniku nieodpłatnego przekazania obligacji skarbowych 

o wartości nominalnej 5 000 mln zł przez Ministra Finansów oraz zwiększenia funduszu statutowego i zapasowego 

poprzez zaliczenie wyniku za 2019 rok oraz wyniku z lat ubiegłych. 

Kapitał wewnętrzny wyznaczany jest z tytułu ryzyk uznanych przez bank za istotne. Największą część stanowi kapitał 

wewnętrzny z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta. Strukturę kapitału wewnętrznego 

zaprezentowano poniżej. 
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