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1. PODSUMOWANIE 2021 ROKU
1.1

CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. 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 2021r. wchodziły polskie 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 Ekspansji Zagranicznej FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17,
Vinci S.A. oraz Vinci S.A. Hitech ASI S.K.A. szerzej opisane w rozdziale 4.17.

W 2021 roku nastąpiła zmiana w Grupie Kapitałowej sfinalizowano sprzedaż dwóch funduszy mieszkaniowych tj.
Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN oraz Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN. Nabywcą
sprzedawanych przez Bank certyfikatów inwestycyjnych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Struktura podmiotów konsolidowanych 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.
Fundusze poręczeniowe utworzone we współpracy z jednostkami samorządowymi,
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Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.,
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A,
Inwestycje Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN.

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, średnich
i dużych 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,
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 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 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 2021 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.
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.
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Kolejnym podmiotem w ramach Grupy BGK, który aktywnie wspierał kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich
przedsiębiorstw jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ 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.
FEZ FIZ AN na koniec 2021 roku posiadał 13 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.

1.2

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BGK

COVID-19 - Pakiet działań pomocowych
W związku z pandemią COVID-19 Grupa Kapitałowa BGK aktywnie wspiera przedsiębiorstwa szeroką gamą produktów
przygotowanych we współpracy z ustawodawcą, Komisją Europejską, nadzorem bankowym oraz bankami
komercyjnymi i spółdzielczymi.
Rola BGK, jako banku wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy Polski, w czasie pandemii COVID-19 przybrała
szczególne znaczenie. BGK skutecznie wypełnia i uzupełnia lukę rynkową, a także podejmuje działania antycykliczne
i aktywizujące sektory objęte stagnacją. W dobie globalnej pandemii BGK skutecznie realizuje wsparcie polskiej
gospodarki i polskich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie działań w ramach Tarczy Antykryzysowej, bądź uzupełniając
działania rządu w tym zakresie (szerzej w rozdziale 5.4 sprawozdania). Grupa wprowadziła dla bezpieczeństwa
klientów i swoich pracowników szereg rozwiązań w tym pracę hybrydową i elektroniczny obieg dokumentów.
Dodatkowo Bank razem z ustawodawcą utworzył w ramach pakietu pomocy dodatkowo nowe fundusze przepływowe
szerzej opisane w rozdziale 4.15 sprawozdania.
KUKE S.A. w ramach programu pomocowego kontynuowała oferowanie wdrożonych w 2020r. dla polskich
przedsiębiorców, w związku z pandemią COVID-19, gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+ (szerzej opisane w rozdziale 5.4.3 sprawozdania).
Fundusz Trójmorza
W 2019 roku z inicjatywy BGK został założony Fundusz Trójmorza (wł. Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAVRAIF) 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 2021 roku akcjonariuszami podmiotu było 11 podmiotów reprezentujących Polskę, Rumunię, Węgry,
Estonię, Łotwę, Słowenię oraz Bułgarię, Chorwację i Litwę. W tym jeden inwestor prywatny oraz doradca inwestycyjny
funduszu.
Zakłada się, że docelowa wielkość funduszu wyniesie od 3 do 5 mld EUR. Fundusz otwarty jest również dla
międzynarodowych instytucji finansowych, jak i prywatnych inwestorów.
Działalność funduszu jest szerzej opisana w rozdziale 4.10 oraz 4.17.
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Inicjatywa 3W (Woda – Wodór – Węgiel)
W sierpniu 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił inicjatywę 3W. Skrót 3W odnosi się do trzech zasobów:
wody, wodoru i węgla, rozumianego jako innowacyjne technologie węglowe, jak np. fulereny, nanorurki węglowe
i grafen. Inicjatywa wpisuje się w działania banku związane ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.

Celem inicjatywy 3W jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze woda-wodór-węgiel, przy
jednoczesnym budowaniu świadomości społecznej dotyczącej gospodarki zeroemisyjnej i zrównoważonego
gospodarowania wodą. Inicjatywa 3W ma więc prowadzić w rezultacie także do stworzenia lepszego środowiska do
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Bank Gospodarstwa Krajowego koordynuje wdrażanie inicjatywy 3W. Powstał także raport „Idea 3W. Perspektywy
rozwoju.”, z którego można m.in. dowiedzieć się jak technologie z obszaru 3W mogą odmienić otaczającą nas
rzeczywistość (https://idea3w.org/).
Przedstawiciele banku w ramach inicjatywy 3W rozpoczęli już pierwsze spotkania i warsztaty z przedstawicielami
świata nauki, biznesu i z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem tych spotkań jest m.in. budowanie mostów
między światem nauki i przedsiębiorcami, aby to, co naukowcy stworzą w swoich laboratoriach można było szybko
i skutecznie komercjalizować. Inicjatywa 3W była też obecna podczas dużych wydarzeń społeczno-gospodarczych, jak
Impact’21 i Forum Wizja Rozwoju.
ESG (Environmental, Social and Governance)
W 2021 roku Bank kontynuował realizację projektu Zrównoważony Rozwój, którego celem jest odpowiedź na wymogi
regulacyjne oraz uwzględnienie trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju w Strategii i w strukturze Banku oraz
w ramach współpracy z interesariuszami i klientami. Prace projektowe realizowane były w ramach siedmiu strumieni:
budowanie świadomości, zarządzanie strategiczne, wytyczne oceny ESG, zarządzanie ryzykiem, zrównoważone
finansowanie, raportowanie zintegrowane oraz gromadzenie i raportowanie danych ESG. W 2021r. zrealizowano cykl
szkoleń dla pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ryzyka ESG zostały włączone do Strategii Zarządzania
Ryzykiem, Polityki Kredytowej oraz regulacji dotyczących ryzyka operacyjnego, braku zgodności i utraty reputacji.
Opracowano też założenia i ramy działania nowego Biura Ryzyka ESG, którego zadaniem będzie prowadzenie oceny
klientów i finansowań pod kątem kryteriów ESG.
W 2021r. Bank nawiązał współpracę z konsorcjum doradczym zatrudnionym przez Komisję Europejską w ramach
projektu „Strengthening the sustainable finance framework of national promotional banks”. Ze wsparciem doradcy
Bank opracowuje metodykę oceny ESG i klasyfikacji transakcji, a także proces oceny sustainability proofing and climate
and environmental tracking dla finansowań z Funduszu InvestEU. Zakres prac doradcy obejmuje również
przygotowanie rekomendacji w odniesieniu do priorytetów Modelu Biznesowego BGK (szerzej w rozdziale 5.3).
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła negatywnie na plany inwestycyjne samorządów. Dochody z PIT, które mają znaczący
udział w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, spadły o 1,9% co przy jednoczesnym spadku nadwyżki
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inwestycyjnej o ponad 11%1 znacznie zmniejszyło apetyt na realizację inwestycji. Około 1/3 samorządów planowała
ograniczenie działań rozwojowych2.
Aby pobudzić lokalne inwestycje publiczne przygotowany został Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Program zakłada dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST i ich związki nawet do 98% ich kosztów.
W 2021r. zrealizowano pierwszy pilotażowy nabór Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych (termin naboru 02.07 – 15.08.2021). 28 grudnia 2021 roku uruchomione zostały kolejne dwa nabory
(w tym nabór dedykowany jednostkom, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGRy)). Szerzej
o Programie Inwestycji Strategicznych w rozdziale 4.16.
VINCI Spółka Akcyjna
W 2021 roku Bank utworzył spółkę zależną VINCI Spółka Akcyjna, zarządzającą ASI inwestującymi w innowacyjne
przedsięwzięcia i w rozwój krajowej myśli technologicznej. Spółka została wpisana do rejestru ZASI w drugiej połowie
2021 roku. Vinci S.A. uzupełnia lukę w finansowaniu polskich przedsiębiorstw na rynku zaawansowanych technologii.
Celem spółki jest zatrzymanie innowacyjnych technologii i patentów w Polsce oraz ich komercjalizacja w kraju i za
granicą.
Więcej informacji o spółce Vinci S.A. znajduje się na stronie https://vincizasi.pl/.
Inicjatywa TeamEurope
Uzyskana akredytacja (pillar assesment) Komisji pozwoliła BGK w dniu 13 grudnia 2021r. na podpisanie w Brukseli
umowy z Komisją Europejską na realizację działań związanych z dostarczaniem szczepionek p. COVID–19 dla Państw
Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Pozyskany grant o wartości
35 mln EUR pozwoli na sfinansowanie i przekazanie w/w państwom od 2 do 10 mln dawek szczepionek przeciwko
COVID–19. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Dyrekcją Generalną
Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedzkiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje unijne
działania związane z dostarczaniem szczepionek do Państw Partnerstwa Wschodniego, a BGK implementuje grant,
wypełniając wszelkie działania związane z zarządzaniem uzyskanymi środkami oraz jest agentem płatności.
Zmiany w zakresie wspierania mieszkalnictwa
W 2021r. wszedł w życie Pakiet Mieszkaniowy, czyli kompleksowa nowelizacja ustaw, której celem jest uatrakcyjnienie
rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego w sektorze tzw. mieszkań dostępnych,
w szczególności mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Ustawy wprowadziły zmiany w: kredycie preferencyjnym
udzielanym w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC), bezzwrotnym wsparciu
budownictwa z Funduszu Dopłat (BSK), programie dopłat do czynszu za najem „Mieszkanie na start” (MnS), premiach
z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).
W 2021 roku został wprowadzony do obsługi Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Z jego środków udzielane
jest wsparcie gminom na pokrycie udziałów w nowo tworzonych lub istniejących Społecznych Inicjatywach
Mieszkaniowych lub Towarzystwach Budownictwa Społecznego.

1

Porównanie roku 2020 do 2019r.
Źródło danych: Raport „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2020 roku”, wyk. Biuro Badań i Analiz, BGK,
kwiecień 2021r.
2
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1.3

KALENDARIUM 2021 GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK
Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2021 roku

styczeń



Zdobycie certyfikatu Najlepszego Pracodawcy (Top Employer) 2021

Prezes zarządu BGK otrzymała order Terra Mariana Prezydent Republiki Estońskiej za wkład w pogłębienie
przyjaznych relacji z Estonią
 Publikacja raportu „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją”
 BGK przekazał 250 tys. EUR na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji


luty

marzec
kwiecień

maj

 Wejście w życie przepisów Pakietu Mieszkaniowego zwiększającego wsparcie BGK dla mieszkalnictwa
 Publikacja raportu „Efekty programu gwarancji de minimis”
 Wdrożenie nowego produktu do Pakietu pomocowego BGK dla firm - Gwarancje leasingowe
 Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy na pożyczki dla miast średniej wielkości
 BGK wdrożył gwarancje leasingu dla mikro, małych i średnich firmy



czerwiec





Ogłoszenie Programu Inwestycji Strategicznych - części Rządowego Funduszu Polski Ład
Prezes zarządu BGK otrzymała Nagrodę Gospodarczą Polskiego Radia za Fundusz Trójmorza w kategorii
"Przełomowe rozwiązanie"
Konferencja Funduszu Trójmorza w Zagrzebiu
BGK dołączył do programu Czyste Powietrze z ofertą gwarancji kredytowych
BGK wyróżniony w X edycji "Listków CSR" za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju za rok 2020r.

Uruchomienie pierwszego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych
 Udział delegacji BGK w szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii
 Pierwsza międzynarodowa emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


lipiec

 Rozpoczęcie realizacji Inicjatywy 3W: Woda – Wodór – Węgiel

sierpień

wrzesień



Tramwaje Śląskie pozyskały blisko 0,5 mld zł finansowania od BGK i Banku Pekao na modernizację sieci
tramwajowej w miastach Śląska i Zagłębia






Ogłoszenie Strategii BGK na lata 2021-2025
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedłużył misję Zarządu na kolejną kadencję
Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
Publikacja raportu CSR BGK za 2020r.

 Przystąpienie do polskiego porozumienia wodorowego

październik

listopad

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji
Strategicznych
 Publikacja raportu „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”
 BGK pozyskał 240 mln euro od EBI na finansowanie budowy obwodnicy Trójmiasta


 Konferencja Funduszu Trójmorza w Wilnie
 Publikacja raportu Efekty programów gwarancji de minimis i COSME
 Wizyta studyjna w BGK banków i instytucji rozwoju z Europy Środkowo – Wschodniej


Podpisanie umowy administracyjnej z Komisją Europejską dot. wdrażania instrumentu wsparcia pn. The
Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF AFIF).

Podpisanie umowy z Komisją Europejską dot. przekazywania szczepionek przeciwko COVID-19 do państw
Partnerstwa Wschodniego.
 BGK partnerem Polsko – Arabskiego Forum Gospodarczego na EXPO w Dubaju
 Uruchomienie drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych


grudzień

10/125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

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 działalność BGK
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 społecznogospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych
szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego.
W roku 2020 Bank rozpoczął modernizację historycznej siedziby BGK przy ulicy Al. Jerozolimskie 7 w Warszawie. Bank
na czas modernizacji przeprowadził się do tymczasowej siedziby zlokalizowanej w budynku Varso przy ulicy
Chmielna 73 w Warszawie.

1.5

KLUCZOWE WIELKOŚCI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK ZA 2021 ROK

Wynik netto grupy BGK za 2021 rok zamknął się kwotą 874,6 mln zł, wyższą o 508,0 mln zł, tj. 138,6% r/r. Wzrost
wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem udziału w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
o 278,3 mln zł, co wynikało z dodatniej wyceny Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZ AN oraz
jednostek stowarzyszonych wchodzących w skład Funduszu Ekspansji Zagranicznej.
Wzrost kosztów administracyjnych był niższy od tempa wzrostu wyniku na działalności bankowej i wyniósł 4,4% wobec
7,3% przyrostu strony dochodowej.
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TABELA 1: Podstawowe parametry finansowe działalności Grupy BGK
Wyszczególnienie
Dochodowość
Wynik na działalności bankowej1 (mln zł)
Koszty administracyjne (mln zł)
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz
rezerw (mln zł)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych (mln zł)
Wynik brutto (mln zł)
Wynik netto (mln zł)
Skala działania
Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł)
Inwestycje kapitałowe netto
Zobowiązania wobec klientów (mln zł)
Kapitał ogółem (mln zł)
Suma bilansowa (mln zł)
Efektywność działania
Wskaźnik C/I2 z działalności podstawowej
Wskaźnik C/I3 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów
operacyjnych
ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem)
ROA (wynik netto / śr. aktywa)
Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)

2021

2020

2019

Zmiana
2021/2020

1 565,6
-651,7
-332,3

1 459,3
-624,1
-384,6

1 368,2
-600,8
-231,4

7,3%
4,4%
-13,6%

253,3
1 093,5
874,6

-25,0
447,0
366,6

-268,6
459,2
390,2

144,6%
138,6%

45 886,2
6 781,7
150 804,1
24 722,1
196 643,5

45 964,0
5 879,8
116 138,1
23 924,0
160 325,5

44 049,4
5 216,0
59 701,4
18 653,9
100 521,2

-0,2%
15,3%
29,8%
3,3%
22,7%

41,6%
35,7%

42,8%
42,2%

43,9%
38,5%

-1,2 p.p
-6,5 p.p

3,6%
0,4%
0,5%

1,7%
0,2%
0,6%

2,1%
0,3%
0,8%

1,9 p.p
0,2 p.p
-0,1 p.p

1 Wynik

z odsetek (wraz z wynikiem z modyfikacji) i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów
2 C/I
3 C/I

= (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej)
jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

Grupa BGK zamknęła rok 2021 sumą bilansową w wysokości 196 643,5 mln zł, która wzrosła o 36 318,0 mln zł,
tj. 22,7% r/r. Na zmianę sumy bilansowej złożył się przede wszystkim wzrost zobowiązań wobec klientów
o 34 666,0 mln zł implikujący wzrosty aktywów płynnych i instrumentów dłużnych.
Wskaźnik ROE wzrósł o 1,9 p.p do poziomu 3,6%. Wskaźnik ROA był o 0,2 p.p. wyższy niż w 2020 roku i wyniósł 0,4%.
Wskaźnik C/I z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spadł o 6,5 p.p. r/r do poziomu
35,7%.
Wskaźnik C/I z działalności podstawowej spadł z 42,8% w 2020 roku do 41,6% w roku 2021.

1.6

KLUCZOWE WIELKOŚCI FINANSOWE BGK ZA 2021 ROK

W 2021 roku Bank wypracował 695,6 mln zł wyniku netto, tj. o 379,9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Na wzrost wyniku
główny wpływ miał wyższy wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych o 163,8 mln zł tj. o 115,6% więcej niż na
koniec 2020 roku.
Podstawowe wskaźniki rentowności i efektywności działania w 2021 roku kształtowały się następująco: wskaźnik ROE
wzrósł o 1,5 p.p do poziomu 2,9%, ROA wzrósł o 0,2 p.p. (do poziomu 0,4%), natomiast wskaźnik C/I z działalności
podstawowej był na poziomie o 4,7 p.p. niższym niż rok wcześniej i wyniósł 30,9%.
Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 28,5%. Silna pozycja kapitałowa Grupy
BGK na koniec 2021 roku zwiększa potencjał dla realizacji misji BGK w latach przyszłych i umożliwia wzrost działalności
wspierającej rozwój gospodarczy kraju.
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TABELA 2: Podstawowe parametry finansowe działalności BGK
Wyszczególnienie
Dochodowość
Wynik na działalności bankowej1 (mln zł)
Koszty administracyjne (mln zł)
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz
rezerw (mln zł)
Wynik brutto (mln zł)
Wynik netto (mln zł)
Skala działania
Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł)
Zobowiązania wobec klientów (mln zł)
Inwestycje kapitałowe netto (mln zł)
Kapitał ogółem (mln zł)
Suma bilansowa (mln zł)
Efektywność działania
Wskaźnik C/I2 z działalności podstawowej
Wskaźnik C/I3 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i
przychodów operacyjnych
ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem)
ROA (wynik netto / śr. aktywa)
Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)
Współczynnik wypłacalności4

2021

2020

2019

Zmiana
2021/2020

1 793,7
-537,4
-392,0

1 468,0
-522,1
-521,6

1 387,7
-475,9
-403,8

22,2%
2,9%
-24,8%

841,5
695,6

369,9
315,7

578,6
511,2

127,5%
120,3%

45 830,1
150 810,7
6 589,3
24 514,3
196 441,9

45 935,0
116 257,7
7 714,3
23 874,0
160 301,2

44 024,0
59 821,3
6 942,5
18 675,2
100 604,2

-0,2%
29,7%
-14,6%
2,7%
22,5%

30,9%
30,3%

35,6%
36,9%

34,3%
32,6%

-4,7 p.p
-6,6 p.p

2,9%
0,4%
0,5%
28,5%

1,4%
0,2%
0,6%
33,9%

2,7%
0,4%
0,8%
28,7%

1,5
0,2
-0,1
-5,4

p.p
p.p
p.p
p.p

1 Wynik

z odsetek (wraz z wynikiem z modyfikacji) i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów
2
C/I = (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej)
3 C/I jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
4
Kalkulacja z wyłączeniem działalności zleconej

Rok 2021 Bank zamknął sumą bilansową w wysokości 196 441,9 mln zł, wyższą o 36 140,7 mln zł, tj. 22,5% r/r.
Do wzrostu sumy bilansowej przyczyniły się przede wszystkim:
 pozycje związane z zobowiązaniami wobec klientów – wzrost o 34 553,0 mln zł, tj. 29,7% r/r,
 wzrost kapitałów ogółem o 640,3 mln zł, tj. 2,7% r/r.

2. GOSPODARKA W 2021 ROKU
2.1

W KRAJU

Odreagowanie po Covidowej recesji
W 2021 roku nastąpiło szybkie odbicie po Covidowej recesji. PKB w skali roku podniósł się o 5,7%, przyspieszając
w końcówce roku (do 7,3% r/r NSA). Wzrost był napędzany konsumpcją indywidualną oraz odbudową zapasów, przy
solidnych wynikach inwestycji. Silny popyt krajowy przekładał się na gwałtowne przyspieszenie importu.
W konsekwencji kontrybucja wymiany międzynarodowej była ujemna i to pomimo znaczącego wzrostu eksportu.
W danych widoczna była przyspieszająca dynamika r/r wartości dodanej w przemyśle, który bardzo dobrze zniósł
kryzys pandemiczny. Stopniowo stabilizowała się także sytuacja w usługach, które znacząco ucierpiały w I fazie kryzysu
(turystyka, gastronomia), choć nie wszystkie aktywności powróciły do poziomów sprzed kryzysu.
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TABELA 3: Dynamika zmian wskaźników makroekonomicznych w ujęciu realnym r/r
Wyszczególnienie
Produkt Krajowy Brutto
Popyt Krajowy
Spożycie ogółem
Spożycie indywidualne
Akumulacja brutto
Nakłady brutto na środki trwałe
Eksport
Import
Wartość dodana brutto
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Źródło: dane GUS

I-IV kw.
5,7%
8,2%
4,8%
6,2%
23,1%
7,9%
12,0%
17,4%
5,3%
14,2%
1,2%
5,9%
14,1%

I kw.
-0,8%
0,3%
0,3%
0,1%
0,4%
1,7%
7,3%
10,3%
-1,2%
7,5%
-14,9%
-0,2%
2,2%

2021
II kw.
11,2%
12,4%
10,3%
13,1%
21,9%
5,6%
29,2%
34,5%
10,3%
27,2%
3,1%
12,8%
25,3%

III kw.
5,3%
8,6%
3,7%
4,7%
33,8%
9,3%
8,6%
15,2%
5,1%
10,4%
5,2%
4,5%
13,4%

IV kw.
7,3%
11,2%
5,3%
7,9%
30,0%
11,7%
6,0%
13,2%
7,1%
14,2%
5,8%
7,7%
16,5%

Tarcze antykryzysowe pomagały w pocovidowej odbudowie
Istotnym czynnikiem służącym poprawie koniunktury były programy rządowe (tzw. tarcze antykryzysowe), które były
prowadzone w I połowie ubiegłego roku. Przyczyniły się one do stabilizacji kondycji rynku pracy w I połowie roku
i zbudowały solidny fundament dla wzrostu płac i zatrudnienia w II połowie roku. Ostatecznie pozwoliło to na spadek
stopy bezrobocia do 5,4% w grudniu 2021, z 6,3% w grudniu 2020 i odpowiednio wzrost dynamiki zatrudnienia do
+0,5% r/r, z -1,0% r/r oraz płac do +11,2 r/r, z +6,6% r/r. Po tym jak w skali całego 2020 roku doszło do wzrostu deficytu
GG z 45,6% w roku 2019, do 57,5% PKB, dane po trzech kwartałach roku pokazały stabilizację wyniku na poziomie
56,6% w roku 2021 vs. 56,5% rok wcześniej.
Poprawa sytuacji gospodarczej, odbicie na rynku kredytowym oraz wzrost stóp procentowych przełożyło się na wzrost
wyniku finansowego netto sektora bankowego za 2021 do 8,9 mld zł (na podstawie danych miesięcznych przed
audytem, zaktualizowane na 31 stycznia 2022) z -0,3 mld zł w roku 2020. W tym czasie ROE dla całego sektora wzrósł
do 4,4% z -0,15%.
Szybkie podwyżki stóp procentowych
Silne odbicie popandemiczne w połączeniu z agresywną ekspansją fiskalną i monetarną w wymiarze globalnym
przełożyły się na wzrost ceny surowców, w tym energetycznych, oraz żywności. Miało to przełożenie wraz z szybkim
odbiciem w kraju, na znaczącą podwyżkę cen konsumpcyjnych (8,6% r/r w grudniu). W konsekwencji na jesieni RPP
zdecydowała się na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Do końca roku podniesiono stopę referencyjną
NBP o 165 pb. do 1,75% i zapowiedziano kolejne podwyżki. Nieco wcześniej doszło do wycofania luzowania
monetarnego przez NBP. Zawieszony został programu SOOR (Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku) polegający
na skupie na rynku wtórnym obligacji skarbowych i z gwarancją Skarbu Państwa. W konsekwencji wraz
z dyskontowaniem przez rynki dalszych podwyżek stóp w 2022 roku doszło do znaczącego wzrostu rentowności
i stawek IRS/FRA oraz WIBOR.
W końcu roku miało miejsce ostudzenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, co wraz z negatywnym wpływem
wzrostu cen i stóp procentowych zrodziło obawy o wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. W reakcji na to rząd
zdecydował o obniżeniu części podatków pośrednich w pierwszej połowie 2022 roku. Ponadto rząd zadeklarował
objęcie wsparciem bezpośrednim gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii oraz
zapowiedział obniżenie podatków dla osób z dolnych grup dochodowych.
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2.2

ZA GRANICĄ

Globalna odbicie
Według styczniowych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego dynamika światowego PKB w 2021
wyniosła +5,9% r/r, wobec -3,1% r/r w roku 2020. Silna zwyżka aktywności była pochodną realizacji odłożonego popytu
na towary i usługi oraz znaczącej ekspansji fiskalnej i utrzymywania luzowania monetarnego w I połowie roku
w większości gospodarek. W konsekwencji, wraz z utrzymującymi się zaburzeniami w łańcuchach dostaw, wzrostem
cen surowców energetycznych i żywności oraz innych kluczowych surowców przełożyło się to na nasilenie się globalnej
inflacji. Reakcją na to były podwyżki stóp w części gospodarek peryferyjnych (w tym w naszym regionie) i zapowiedzi
zaostrzenia polityki monetarnej w największych gospodarkach świata.
Zmiana kierunku na rynkach długu
2021 rok przyniósł zmiany kierunku wycen papierów skarbowych. Na większości rynków bazowych, wraz z początkiem
roku, dało zauważyć się postępujące wzrosty dochodowości. Inwestorzy próbowali wyceniać coraz wyraźniejszą
reflację cen surowców. Zmiany te nasiliły się na wiosnę wraz z otwieraniem się gospodarek, po zimowo-wiosennych
lockdownach. W miesiącach letnich miało miejsce hamowanie, co było po części konsekwencją słabnięcia momentu
odbicia przemysłowego, napędzanego odłożonym popytem. Ostatni kwartał roku odznaczał się drastycznym wzrostem
cen węgla, gazu, ropy naftowej oraz surowców rolnych. To w połączeniu z komunikacją głównych banków centralnych
wycofujących się z narracji o przejściowości wzrostu inflacji, powtórnie nasiliło proces przeceny obligacji skarbowych.
Ostatecznie przywróciło to krzywe do poziomu obserwowanego ostatni raz w przed pandemicznym 2019 roku.

2.3

WPŁYW SYTUACJI NA BIAŁORUSI I UKRAINIE NA GOSPODARKĘ I GRUPĘ BGK

W 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej doszło do kryzysu migracyjnego związanego z napływem nielegalnych
migrantów i uchodźców z krajów bliskiego wschodu. Kryzys był stymulowany przez władze białoruskie, które utworzyły
kanały przerzutu migrantów. Działania miały na celu wymuszenie ustępstw w polityce sankcyjnej Unii Europejskiej,
prowadzonej wobec Białorusi od czasu sfałszowanych wyborów w 2020 roku. W konsekwencji rząd Polski podjął
decyzje o wprowadzeniu stanów wyjątkowych na terenach przygranicznych z Białorusią.
Działania bojowe rozpoczęte przez Rosję w końcu lutego bieżącego roku na Ukrainie przełożyły się na załamanie
w łańcuchach dostaw łączących Polskę, Ukrainę, Rosję, Białoruś oraz inne kraje. Nastąpiło to poprzez zablokowanie
systemu logistycznego łączącego Europę Wschodnią ze Środkową oraz sankcje nałożone na Rosję i Białoruś.
Według wstępnych szacunków ekonomistów Banku znajdzie to odzwierciedlenie w spadku tempa wzrostu PKB w 2022
roku do ok. 3,6% r/r. Pozytywnie na dynamikę PKB będzie oddziaływać zwiększona konsumpcja prywatna i publiczna
związana z przyjmowaniem uchodźców. Obniżać ją będzie natomiast wyhamowanie w inwestycjach, za sprawą
pogorszenia klimatu inwestycyjnego.
W konsekwencji konfliktu ekonomiści Banku spodziewają się wzrostu cen żywności wskutek wyłączenia części
rolnictwa ukraińskiego z produkcji oraz odcięcia rolnictwa rosyjskiego od globalnych rynków (pochodna sankcji
finansowych i rosyjskich ograniczeń w eksporcie). Oba te kraje są istotnymi światowymi eksporterami żywności.
Ponadto ceny żywności będą podbijane przez rosnące koszty produkcji (ropa naftowa i nawozy). Wszystko to będzie
wtórnie prowadzić do niższych nakładów i niższych plonów w rolnictwie polskim i europejskim oraz nasilać presję na
wzrost cen na lokalnych rynkach.
W tym otoczeniu ekonomiści Banku spodziewają się znaczącego wzrostu inflacji (ponad 10% przez większą część roku),
pomimo wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych (spodziewamy się przedłużenia tych tarcz do końca roku).
Zdaniem ekonomistów Banku rodzi to ryzyko wzrostu stóp procentowych w okolice 5,0% oraz przedłużającego się
osłabienia złotego.
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Cały polski sektor bankowy ma świadomość zagrożeń cyfrowych. BGK, wspólnie z innymi instytucjami finansowymi
prowadzi wzmożone działania, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów bankowych. Priorytetem banku jest
bezpieczeństwo środków klientów oraz utrzymanie płynnej obsługi produktów i programów.
BGK jest członkiem zespołu kryzysowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W Banku pracuje sztab kryzysowy,
którego zadaniem jest przygotowaniem Banku na działanie w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej jak również
minimalizowanie wpływu tej sytuacji na działalność Banku.
BGK stale monitoruje systemy informatyczne oraz dba o cyberbezpieczeństwo w oparciu o procedury i mechanizmy,
które informują jak działać w takich sytuacjach.
3 marca 2022r. BGK przekazał darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy. Otworzył też, w imieniu Narodowego Banku Ukrainy
(NBU), specjalne konto, na które każdy może przekazać pieniądze. Bank pomaga również poprzez fundacje
i wolontariat pracowniczy. We współpracy z Komisją Europejską oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej BGK
realizuje program pomocy humanitarnej, która trafia bezpośrednio do odbiorców na Ukrainie. W momencie
zamykania sprawozdania eksperci banku opracowywali szereg rozwiązań wspierających polskich przedsiębiorców,
którzy utracili płynność i rynki zbytu w związku z wojną na Ukrainie.

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 2021 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:
 tekst jednolity Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego – ogłoszony 17 stycznia 2022r. – (obejmujący zmiany
ustawy, które następowały w 2021r.),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
 Ustawy 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,
 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw,
 zmiana Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji
Kapitałowych,
 Ustawa z dnia 25 lutego 2021r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,
 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021r. w sprawie wzorów formularzy, na
których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz
finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat,
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021r. w sprawie finansowego wsparcia na
tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej,
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz niektórych innych ustaw,
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021r. w sprawie udzielania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku
ze skutkami COVID-19,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku
ze skutkami COVID-19,
Ustawa z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz niektórych innych ustaw,
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
Ustawa z dnia 8 lipca 2021r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw,
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie wykazu
krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi,
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii
i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego,
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 1 października 2021r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym,
Ustawa z dnia 1 października 2021r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw,
Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu
Rozwoju Dróg,
Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych
ustaw,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające Program INVEST EU i zmieniające
Rozporządzenie (UE) 2015/2017,
Rozporządzenie 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, a także
rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Poza wyżej wymienionymi w 2021 roku zostało uchwalonych wiele innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w różnym stopniu odnoszących się do działalności BGK.

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
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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 polski 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 fundusze szerzej opisane
w rozdziale 4.15.
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.

4.2

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BGK

Wartość zaangażowania o charakterze kredytowym brutto Banku w roku 2021 osiągnęła poziom 45 830,1 mln zł.
Spadek w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 104,9 mln zł i dotyczył głównie finansowania strukturyzowanego.
Bank angażuje się w finansowanie uzupełniające lukę w sektorze bankowym, w tym 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
Kredyty i obligacje (komunalne i komercyjne) brutto1
Finansowanie strukturyzowane
Finansowanie eksportu i ekspansja zagraniczna
Firmy i podmioty finansowe
Instytucje samorządowe i spółki komunalne
Jednostki budżetu centralnego
Podmioty lecznicze
Finansowanie budownictwa społecznego
Pozostałe
1

2021
45 830,1
20 540,2
3 812,0
2 317,6
12 202,4
234,7
1 909,5
4 780,9
32,8

2020
45 935,0
21 180,5
3 274,1
2 431,6
12 284,4
127,3
1 590,7
5 011,5
34,8

Zmiana r/r
nominalna
-104,9
-640,3
537,9
-114,0
-82,0
107,4
318,8
-230,6
-2,0

%
-0,2%
-3,0%
16,4%
-4,7%
-0,7%
84,4%
20,0%
-4,6%
-5,7%

pozycja zawiera kredyty i obligacje komunalne, komercyjne

Bank osiągnął największy wzrost w obszarze finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej w wysokości 537,9 mln zł,
tj. 16,4% w stosunku do roku poprzedniego oraz finansowania podmiotów leczniczych 318,8 mln zł, tj. 20,0%
w stosunku do roku poprzedniego.
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W zakresie finansowania budownictwa społecznego, mimo rozwoju programu społecznego budownictwa
czynszowego (SBC) i wzrostu finansowania o 119,4 mln zł r/r, nastąpił spadek w tej kategorii ze względu na spłaty
w portfelu dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, obsługiwanym przez BGK.
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
Kredyty i obligacje (komunalne i komercyjne)
brutto1
podmioty sektora finansowego
podmioty sektora niefinansowego
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
podmioty sektora budżetowego
jednostki budżetu centralnego
jednostki samorządu terytorialnego
1

31.12.2021
Stan na
Struktura
45 830,1
100,0%

31.12.2020
Stan na
Struktura
45 935,0
100,0%

2 225,7
30 302,7
31,8
30 270,9
13 301,7
1 142,8
12 158,9

1 545,9
31 234,7
35,1
31 199,5
13 154,4
732,4
12 422,0

4,9%
66,1%
0,1%
66,1%
29,0%
2,5%
26,5%

3,4%
68,0%
0,1%
67,9%
28,6%
1,6%
27,0%

Zmiana r/r
nominalna
%
-104,9 -0,2%
679,8
-932,0
-3,3
-928,6
147,3
410,4
-263,1

44,0%
-3,0%
-9,4%
-3,0%
1,1%
56,0%
-2,1%

pozycja zawiera kredyty i obligacje komunalne, komercyjne oraz uwzględnia wycenę portfela d. KFM

TABELA 6: Udziały BGK w rynku kredytów
Wyszczególnienie
Kredyty
podmiotów sektora finansowego
podmiotów sektora niefinansowego
podmiotów sektora budżetowego

31.12.2021
2,7%
3,2%
2,0%
26,4%

31.12.2020
2,9%
2,9%
2,1%
25,3%

Zmiana r/r
w p.p.
-0,2
0,3
-0,1
1,1

źródło: dane NBP

Według stanu na koniec 2021 roku poziom ekspozycji przeterminowanych powyżej 90 dni spadł o 48,6 mln zł tj.
o 17,7% do poziomu 225,8 mln zł i stanowił niecałe 0,5% portfela zaangażowań o charakterze kredytowym.
Suma wierzytelności będąca w windykacji lub restrukturyzacji wyniosła na koniec 2021 roku 1 891,8 mln zł
(1 464 ekspozycje), natomiast łączna kwota odzysków uzyskana w 2021 roku wyniosła 187,1 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
kredyty budowlane
kredyty inwestycyjne
kredyty obrotowe
poręczenia i gwarancje
pozostałe
Razem

liczba
7
8
7
231
20
273

31.12.2021
wartość
wartość
liczba
zadłużenia
zabezpieczeń
106,2
55,5
8
79,0
82,0
14
20,2
71,3
11
41,7
20,4
294
26,8
23,1
27
273,9
252,3
354

31.12.2020
wartość
wartość
zadłużenia
zabezpieczeń
111,7
62,3
80,5
84,6
22,4
15,0
66,9
26,8
7,5
6,8
289,1
195,6
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Rozwój i struktura działalności kredytowej w ramach realizowania misji BGK
Bank realizuje swoją Strategię w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Rolą
BGK jest budowanie silnej i stabilnej gospodarki i polega na współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego
i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
W ramach działalności kredytowej Bank przede wszystkim realizuje finansowanie projektów inwestycyjnych
i infrastrukturalnych. Działania Banku koncentrują się na wsparciu strategicznych sektorów polskiej gospodarki.
Realizowane są one głównie poprzez transakcje strukturyzowane umożliwiające duże inwestycje w sektorach
produkcyjnym, energetycznym, 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 2021 roku 44,8%, co przełożyło się na
20 540,2 mln zł bilansowego zaangażowania.
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, 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. Podobnie, pomimo negatywnego wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, było w 2021 roku.
W 2021 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 76 państw, w których BGK wsparł dotychczas projekty polskich przedsiębiorstw (według stanu na koniec
2021 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. rynki
wschodnioeuropejskie i afrykańskie), gdzie oferta banków komercyjnych jest ograniczona, a koszt finansowania ze
strony banków lokalnych wysoki.
Od początku Programu, do końca 2021 roku, BGK udzielił w ramach „Finansowania wspierania eksportu” kredytów
o łącznej wartości około 5 mld zł. Kwota wypłat z kredytów wyniosła około 4,2 mld zł, a kwota wspartych kontraktów
eksportowych osiągnęła poziom około 6 mld zł.
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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.
Łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2021 roku (w ramach
programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu oraz w ramach działalności własnej) wyniosła 3,6 mld zł. BGK
wsparł 220 projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. finansowanie: sprzedaży produktów
chemicznych na Ukrainę, sprzedaży naczep do Mali, sprzedaży maszyn do Rosji, czy też finansowanie ekspansji
zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Chile.
Poniżej na rysunku zaprezentowano liczbę państw od 2014r., w których BGK wsparł dotychczas projekty polskich
przedsiębiorstw.

Finansowanie projektów samorządowych i podmiotów leczniczych
Wolumen zaangażowań kredytowych jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych na koniec roku 2021
wyniósł 12 202,4 mln zł i był nieznacznie niższy w stosunku do roku poprzedniego o 82,0 mln zł.
Bank finansuje również podmioty sektora leczniczego. Wartość zaangażowań kredytowych na koniec 2021 roku
wyniosła 1 909,5 mln zł i była wyższa o 318,8 mln zł niż w roku poprzednim.
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.
W zakresie działalności kredytowej Bank realizował programy rządowe społecznego budownictwa czynszowego,
a saldo ekspozycji kredytowych na koniec roku 2021 wyniosło 4 780,9 mln zł. Na kwotę tę składają się wolumen
ekspozycji starego portfela dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz wypłacone kredyty programu
społecznego budownictwa czynszowego. Szczegółowy opis realizacji programów rządowych znajduje się
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w podrozdziale 4.14 niniejszego sprawozdania. Dzięki tym programom sfinansowano wybudowanie ok. 106 tysięcy
mieszkań.
BGK realizuje także wsparcie dla mieszkalnictwa zarówno poprzez programy rządowe administrowane w ramach
Funduszu Dopłat (w tym także związane z budownictwem gminnym).

4.3

POLITYKA KREDYTOWA BGK

Polityka kredytowa służy stworzeniu ram do realizacji misji Banku określonej w Strategii Banku, polegającej na
wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a w szczególności:




umocnieniu roli BGK jako banku rozwoju i znacznym wzroście zaangażowania Banku w finansowanie
przedsięwzięć w ramach Strategii, między innymi poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego opartego o 8 niżej
wymienionych Programów:
 Rozwój Przemysłu,
 Rozwój Przedsiębiorczości
 Infrastruktura, Transport i Logistyka,
 Bezpieczeństwo Strategiczne,
 Ochrona Zdrowia,
 Finanse Publiczne,
 Spójność Społeczna i Terytorialna,
 Mieszkalnictwo,
utrzymaniu wysokiej jakości aktywów (zwłaszcza jakości portfela kredytowego) w ramach określonego poziomu
ryzyka.

Celem Polityki Kredytowej jest również:






uzyskanie wpływu na rozwój wybranych branż polskiej gospodarki z uwzględnieniem ryzyka związanego z sytuacją
gospodarczą, polityczną, społeczną i środowiskową (czynniki ESG) w Polsce oraz koniunkturą światową,
zapewnienie zgodności z wytycznymi w obszarze zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do banków,
osiągnięcie założonej wielkości i struktury (dywersyfikacji) portfela kredytowego poprzez zwiększenie (lub
ograniczenie) zaangażowania środków Banku w wybrane podmioty (segmenty, branże rynku) oraz ustalenie
limitów koncentracji zaangażowania w wybrane podmioty (segmenty, sektory rynku),
zapewnienie odpowiedniej jakości portfela kredytowego.

Decyzje kredytowe są podejmowane w oparciu o regulacje zewnętrzne (np.: prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak
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 COVID-19 zostały wprowadzone w BGK wytyczne w zakresie:
oceny ryzyka ekspozycji (MSSF 9), postępowania w procesie kredytowym oraz monitoringu ekspozycji kredytowych
w sytuacji kryzysowej.
Na podstawie reaktywacji przez EBA Wytycznych, dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty
kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 w Banku, została wprowadzona procedura
„Tryb procedowania wniosków o zmianę płatności rat w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom
COVID-19”.

4.4

DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA BGK

W 2021 roku w zakresie depozytów klientów BGK odnotował wzrost salda o 34 553,0 mln zł, tj. o 29,7% r/r. Pod
względem wartości salda, największy wzrost wystąpił w segmencie podmiotów sektora budżetowego i wyniósł
35 862,9 mln zł (wzrost o 65,5% r/r). Główny udział w tej grupie stanowią środki Ministerstwa Finansów, które
podlegają istotnym fluktuacjom zwłaszcza na koniec roku.
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TABELA 8: Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej (w mln zł)
Wyszczególnienie
Depozyty klientów
podmioty sektora finansowego
podmioty sektora niefinansowego
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
podmioty sektora budżetowego
jednostki budżetu centralnego
jednostki samorządu terytorialnego

31.12.2021
Stan na
Struktura
150 810,7
100,0%
17 906,0
11,9%
42 270,9
28,0%
58,5
0,0%
42 212,3
28,0%
90 633,9
60,1%
82 830,2
54,9%
7 803,6
5,2%

31.12.2020
Stan na
Struktura
116 257,7
100,0%
14 573,2
12,5%
46 913,5
40,4%
52,8
0,0%
46 860,7
40,3%
54 771,0
47,1%
50 194,0
43,2%
4 577,0
3,9%

Zmiana r/r
nominalna
%
34 553,0
29,7%
3 332,7
22,9%
-4 642,6
-9,9%
5,8
11,0%
-4 648,4
-9,9%
35 862,9
65,5%
32 636,2
65,0%
3 226,7
70,5%

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 2021r. przedstawia mapa poniżej.

4.5

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

W 2021 roku w ramach systemie bankowości elektronicznej udostępniono produkcyjnie pierwsze e-wnioski
produktowe. Rozwiązanie wykorzystujące zintegrowany z bgk24 system workflow Ferryt Enterprise Platform.
Dzięki wdrożeniu klienci mogą wypełniać i autoryzować wnioski bezpośrednio w bankowości elektronicznej. Dane
w postaci elektronicznej pozwalają na szybszą obsługę i tworzenie zautomatyzowanych procesów. Docelowo
planujemy udostępnienie większości wniosków w tej postaci.
Liczba klientów, użytkowników i transakcji w systemie online bgk24
Liczba klientów bgk24 w stosunku do 2020 roku wzrosła o 2,5%. Na koniec 2021 roku było 4 389 aktywnych klientów,
którzy w całym ubiegłym roku zrealizowali ponad 13,7 mln dyspozycji finansowych, co stanowi wzrost w stosunku do
2020 roku o ponad 3,1%.
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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 2021 roku BGK zajął drugie 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 2021
roku była efektem kształtowania się bieżącej sytuacji na rynku międzybankowym (w tym rekordowo niskiego poziomu
stóp procentowych w Polsce w pierwszej połowie roku i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w drugiej
połowie roku) oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej.
Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 zasadniczo nie wpłynęła na działalność BGK na rynku pieniężnym i dłużnych
papierów wartościowych. Działania realizowane w 2021 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.
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TABELA 9: Wielkość i struktura portfela dłużnych papierów wartościowych (w mln zł)
Wyszczególnienie
Dłużne papiery wartościowe
bony pieniężne NBP
obligacje skarbowe
obligacje komunalne1
obligacje korporacyjne1
pozostałe papiery
1

31.12.2021
Stan na
Struktura
92 011,9
100,0%
70 132,4
76,2%
10 242,3
11,1%
4 030,6
4,4%
6 091,3
6,6%
1 515,2
1,6%

31.12.2020
Stan na
Struktura
75 401,1
100,0%
53 481,8
70,9%
10 554,9
14,0%
3 750,3
5,0%
6 080,7
8,1%
1 533,4
2,0%

Zmiana r/r
nominalna
%
16 610,7
22,0%
16 650,6
31,1%
-312,6
-3,0%
280,3
7,5%
10,6
0,2%
-18,2
-1,2%

zarządczo ujmowane w kredytach i obligacjach (komercyjnych i komunalnych)

W pozycji „pozostałe papiery” znajdują się głównie dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki. Na koniec
2021 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 początkowej na dzień 31 grudnia
2021r. wyniosło 1 069,4 mln zł i było o 12,0 mln zł wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku. Na koniec
2021 roku Bank pozostawał akcjonariuszem i udziałowcem 30 spółek kapitałowych (w tym 6 spółek publicznych,
z czego 5 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie).
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TABELA 10: Struktura portfela akcji i udziałów (w mln zł)
31.12.2021
Wyszczególnienie

Akcje spółek publicznych
PKO BP S.A.
PZU S.A.
BIOTON S.A.
Polimex Mostostal S.A.
Elektrociepłownia Będzin S.A.
Visa Inc.
Akcje spółek zależnych i
stowarzyszonych1
KUKE S.A.
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Sp. z o.o.
Three Seas Initiative Investment
Fund S.A. SICAV-RAIF
Vinci S.A.
Vinci HighTech ASI S.K.A.
Akcje i udziały pozostałe
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Europejski Fundusz
Inwestycyjny
Metanel Group S.A.
Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
"Polam-Nakło" S.A.
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
S.W.I.F.T. scrl
Certyfikaty funduszy inwestycyjnych
(FIZAN)
Akcje i udziały funduszy
poręczeniowych
Pozostałe alternatywne fundusze
inwestycyjne
Razem
Razem bez akcji i udziałów funduszy
inwestycyjnych
1

Zmiana r/r
wartości bilansowej

31.12.2020

Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
wniesienia bilansowa wniesienia bilansowa

31.12.2021
Procentowy
udział BGK
w spółce

%

860,8
800,0
13,8
9,7
23,4
10,3
3,6
1 352,4

1 168,7
1 100,2
54,5
3,9
3,6
2,1
4,4
1 384,6

860,5
800,0
13,8
9,7
23,4
10,3
3,3
924,1

767,9
703,3
49,9
4,0
3,4
3,2
4,1
922,3

400,8
396,9
4,6
-0,1
0,2
-1,1
0,3
462,3

52,2%
56,4%
9,2%
-2,5%
5,9%
-34,4%
7,3%
50,1%

2,0%
0,2%
1,1%
0,4%
9,9%
< 0,1%

113,0

113,0

113,0

113,0

-

0,0%

48,5%

2,0

0,1

2,0

0,1

-

0,0%

39,3%

1 263,5
4,0
4,0
31,1
15,0
14,7

1 263,5
4,0
4,0
30,1
13,5
16,2

809,2
24,9
15,0
8,7

809,2
26,6
16,2
10,2

454,3
3,5
-2,7
6,0

56,1%
13,2%
-16,7%
58,8%

80,3%
100,0%
100,0%

0,4

-

0,4

-

-

-

5,1%

0,3
0,3
0,4
3 469,6

0,4
3 220,2

0,3
0,3
0,1
5 586,9

0,2
5 269,5

0,2 100,0%
-2 049,4 -38,9%

19,9%
10,7%
< 0,1%

54,5

45,9

57,0

46,8

-0,9

-1,8%

312,6

739,8

497,1

681,3

58,5

8,6%

6 081,0
1 069,4

6 589,3
1 365,8

7 950,5
1 057,4

7 714,4
954,4

0,3%
0,1%

-1 125,1 -14,6%
411,4 43,1%

uwzględniono Fundusz Trójmorza

Największą wartościowo pozycją w portfelu akcji i udziałów BGK były akcje PKO BP S.A. Na koniec 2021 roku, Bank
pozostawał także akcjonariuszem i udziałowcem 24 spółek niepublicznych, w tym 14 regionalnych i lokalnych funduszy
poręczeniowych, 11 z nich zaklasyfikowano do jednostek stowarzyszonych BGK i są wyceniane metodą praw własności.
Portfel certyfikatów inwestycyjnych
Bank, poprzez uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, realizuje misję związaną ze wspieraniem
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Na koniec 2021 roku Bank był uczestnikiem 3 funduszy inwestycyjnych
zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez PFR TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym BGK
inwestują głównie w obszarze infrastruktury i wspierają ekspansję polskich firm.
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TABELA 11: Informacja o funduszach inwestycyjnych z zaangażowaniem BGK
Nazwa funduszu
1

2

3

Podstawowe założenia strategii
inwestycyjnej

Obszar działania
(kryterium geograficzne)

Fundusz realizuje projekty wspólnie z polskimi
przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie
ekspansji.
Fundusze finansują projekty inwestycyjne gł.
Fundusz Inwestycji
w następujących branżach: energetyka, transport
Infrastrukturalnych –
i logistyka. Finansowanie obejmuje zarówno
Kapitałowy FIZ AN
budowę nowych, jak i modernizację istniejących
aktywów.
Fundusz wspiera inwestycje spółek, których
Fundusz Inwestycji
działalność jest silnie związana z polską
Polskich
gospodarką. Specjalizacja branżowa funduszu
Przedsiębiorstw FIZ AN obejmuje spółki przemysłowe oraz świadczące
usługi na rzecz przemysłu.
Fundusz Ekspansji
Zagranicznej FIZ AN

Brak specjalizacji
geograficznej i branżowej.
Dominujący obszar
inwestycji funduszy
obejmuje terytorium Polski
z możliwością finansowania
inwestycji transgranicznych.
Lokalizacja zasobów
produkcyjnych lub czerpanie
zasadniczej części
przychodów na terytorium
Polski.

Data
utworzenia
25.06.2015

02.07.2015

02.07.2015

Łączna wartość emisyjna certyfikatów w posiadaniu Banku zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2020 roku
o 2 148,7 mln zł, na co wpływ miała sprzedaż posiadanych przez Bank certyfikatów inwestycyjnych trzech funduszy
inwestycyjnych zgodnie z tabelą 12.
W 2021 roku Bank zwiększył odpis aktualizujący wartość certyfikatów inwestycyjnych FIPP FIZ AN o 64,8 mln zł do
łącznej wysokości 249 mln zł.
W dniu 14 kwietnia 2022r. nastąpiło połączenie funduszy Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZ AN
oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Przewidywana nazwa nowego połączonego funduszu to PFR
Fundusz Inwestycyjny FIZ AN, a łączna wartość zaangażowania Banku nie ulegnie zmianie i wyniesie 3 197 988 tys. zł.
TABELA 12: Zestawienie certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Bank na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie

Liczba
certyfikatów
inwestycyjnyc
h w posiadaniu
Banku

Fundusz Inwestycji
Infrastrukturalnych – Kapitałowy
FIZ AN
Fundusz Inwestycji Polskich
Przedsiębiorstw FIZ AN
Fundusz Ekspansji Zagranicznej
FIZ AN1
Fundusz Sektora Mieszkań dla
Rozwoju FIZ AN
Fundusz Sektora Mieszkań na
Wynajem FIZ AN
Fundusz Inwestycji
Samorządowych FIZ AN

Razem
1Według

Łączna wartość emisyjna
certyfikatów
inwestycyjnych
(mln zł)
31.12.2021 31.12.2020

Suma wpłat BGK do
funduszu
(mln zł)

Procentowy
udział BGK
(2021r.)

31.12.2021 31.12.2020

1 901 988

1 902,0

1 902,0

1 902,0

1 902,0

30,9%

1 296 000

1 296,0

1 296,0

1 296,0

1 296,0

86,4%

74 457

338,5

339,6

271,6

241,4

100,0%

-

-

1 029,6

-

1 029,6

-

-

-

808,0

-

808,0

-

-

310,0
3 536,5

5 685,2

310,0
3 469,3

5 586,9

-

średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN odpowiednio z dnia 31.12.2021r. oraz 31.12.2020r.

Zagraniczna działalność inwestycyjna
Istotnym elementem międzynarodowej działalności inwestycyjnej Banku (współzałożycielem i głównym inwestorem
Funduszu) jest zaangażowanie w Funduszu Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF, 3SIIF).
3SIIF jest instrumentem finansowym powołanym do realizacji istotnych projektów infrastrukturalnych na zasadach
komercyjnych, inspirowanym założeniami Inicjatywy Trójmorza. W skład Funduszu wchodzi 9 państw: Polska,
Rumunia, Łotwa, Estonia, Litwa, Słowenia, Bułgaria, Węgry oraz Chorwacja. Głównym celem 3SIIF jest inwestowanie
w komercyjne projekty inwestycyjne w obszarach infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej na osi północ
27/125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)
– południe w krajach Trójmorza, mających wpływ na zwiększanie potencjału gospodarczego oraz zmniejszanie różnic
w rozwoju krajów Trójmorza w stosunku do krajów Europy Zachodniej.
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 ŚrodkowoWschodniej. 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
Vinci S.A. oraz Vinci S.A. HiTech ASI S.K.A.
W pierwszym kwartale 2021r. BGK powołał Zarządzającego Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi pod nazwą Vinci
S.A. Rejestracja spółki dokonała się w marcu ub. r., następnie Bank przystąpił do stworzenia pierwszej Alternatywnej
Spółki Inwestycyjnej zarządzanej przez Vinci S.A pod nazwą Vinci S.A. HiTech ASI S.K.A. Spółka ta została
zarejestrowana w KRS w październiku, a jej zakres działalności będzie polegał na inwestowaniu w projekty
inwestycyjne w sektorach wysokich technologii.
FIIK FIZ AN
W dniu 15 października 2021r. nastąpiło połączenie funduszu FIIK FIZ AN z PFR Inwestycje FIZ. Udział BGK
w połączonym funduszu wynosi 30,91%.
Fundusze Mieszkaniowe
W 2021 roku sfinalizowano sprzedaż dwóch funduszy mieszkaniowych tj. Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ
AN oraz Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN. Nabywcą sprzedawanych przez Bank certyfikatów
inwestycyjnych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A., a łączna cena sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych ww. funduszy
wyniosła 2 196 mln zł.
FIS FIZ AN
Pod koniec 2021 roku BGK zrealizował dezinwestycję funduszu FIS FIZ AN poprzez umorzenie części certyfikatów
inwestycyjnych oraz sprzedaż pozostałych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Fundusze poręczeniowe
W 2021 roku Bank sprzedał wszystkie udziały posiadane w spółce Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Bydgoszczy.

4.8

PROJEKTY

Rok 2021 był kolejnym rokiem pełnym wyzwań związanych z jeszcze efektywniejszym wsparciem na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski. Pomimo nadal trwającej pandemii w Banku realizowano aż 123 projekty, z czego 61
zostało zakończonych z sukcesem, a pozostałe projekty kontynuowane są zgodnie z harmonogramem w roku 2022.
Wśród projektów z największym wpływem na działanie Banku w 2021 roku możemy wyróżnić trzy opisane poniżej
kategorie projektów: Modernizacja Systemów IT, Projekty Rozwojowe i Optymalizacyjne oraz Projekty Regulacyjne
i Prawne.
28/125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)
Modernizacja Systemów IT
W roku 2021 został uruchomiony Program Modernizacji systemów IT, którego celem jest unowocześnienie kluczowych
systemów w architekturze IT oraz zmniejszenie, długu technologicznego, co zwiększy efektywność obsługiwanych
procesów biznesowych, umożliwi ich automatyzację oraz zapewni szybsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb
interesariuszy Banku. W ramach programu planowana jest modernizacja systemu centralnego DefBank oraz migracja
procesów na nową platformę Ferryt Enterprise. Na koniec 2021 roku przeprowadzono z sukcesem wdrożenie
produkcyjne i migrację kredytów d. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego do systemu def3000/CB. W 2022 roku
planowana jest kontynuacja prac związanych z kolejnym etapem modernizacji systemu centralnego.
Ponadto w 2021 roku kontynuowano działania związane z technologicznym wdrożeniem Platformy Płatniczej.
W marcu decyzją Zarządu uruchomiono fazę wdrożeniową projektu, którego celem jest optymalizacja procesu
rozliczeń zagranicznych oraz krajowych zleceń klientów i dostosowanie Banku do zmian obligatoryjnych w tym
zakresie. W swoim założeniu nowa Platforma Płatnicza ma zapewnić centralizację i automatyzację rozliczeń płatności
w jednym rozwiązaniu informatycznym poprzez przejęcie funkcjonalności obecnie wykorzystywanych systemów.
W ramach kontynuacji w roku 2022 planowane jest produkcyjne uruchomienie kanałów rozliczeniowych TARGET2,
SORBNET2 oraz SWIFT.
W drugiej połowie roku 2021 uruchomiony został projekt Platforma Kanałów Elektronicznych, którego celem jest
wdrożenie rozwiązań zapewniających obsługę kanałów elektronicznych w zakresie komunikacji z Bankiem za pomocą
webservices oraz wdrożenie systemu bankowości elektronicznej (BE), który zastąpi system bgk24. Wdrożenie
webservices pozwoli na automatyzację obsługi klientów i zapewni lepszą funkcjonalność (customer experience) oraz
efektywne kosztowo możliwości jej rozwoju.
W 2021 roku realizowano również prace nad usprawnieniem środowiska pracy w trybie hybrydowym między innymi
poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej o Wirtualne desktopy VDI oraz wdrożenie pakietu MS Office365, czyli
elastycznego zestawu narzędzi informatycznych, które będą wspierały pracę zespołową i zadaniową umożliwiając
realizację założeń filaru Efektywnego Modelu Zarządzania (EMZ) w kierunku samoorganizujących się zespołów.
Projekty Rozwojowe i Optymalizacyjne
W pierwszej połowie roku uruchomiony został projekt 3W, którego celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy
dla nauki, biznesu i administracji z uwzględnieniem potrzeb społecznych i oddziaływania edukacyjnego na tą grupę.
Wdrażana w ramach projektu platforma internetowa 3W połączy kompetencje i potrzeby naszych partnerów, by
wspierać realizację projektów wokół Idei: woda-wodór-węgiel. Działania realizowane w ramach projektu będą
wzmacniały rolę i wizerunek BGK jako instytucji wspierającej zrównoważony rozwój i ideę 3W w Polsce.
W 2021 roku kontynuowano Program Siedziba BGK, którego celem jest przebudowa i unowocześnienie głównej,
historycznej siedziby Banku w celu zapewnienia angażującego i nowoczesnego miejsca pracy dla naszych
pracowników.
W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii wdrożono pakiety pomocowe oraz powołano
fundusze rządowe, w tym pakiet gwarancji pomocowych, a w ramach programów Modelu Biznesowego wdrożono m.
in. Czyste Powietrze, zmiany w poręczeniach Kredytów Studenckich oraz wprowadzenie Pożyczki Szerokopasmowej w
modelu bezpośrednim.
W celu zwiększenia efektywności i optymalizacji pracy wdrożono nowy intranet do zarządzania komunikacją
wewnętrzną oraz pierwszego robota, który wspiera pracowników Departamentu Bezpieczeństwa w procesie
zaczytywania i aktualizacji list sankcyjnych. Udostępniono także Nową Księgę Produktów stanowiącą w Banku jedno
kompleksowe źródło wiedzy o produktach biznesowych.
Zgodnie z realizowaną strategią Banku (filar Transformacja Cyfrowa i Procesowa - TCiP) planowane jest rozszerzenie
wdrożenia platformy RPA (Robotic Process Automation), która pozwoli na szeroką automatyzację procesów poprzez
zastąpienie rutynowych czynności wykonywanych manualnie robotem.
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Projekty Regulacyjne i Prawne
W ramach projektów regulacyjnych zakończono między innymi projekt Wdrożenia CRD5/CRR2 oraz Emir3. Projekty te
zapewniły dostosowanie Banku do obowiązujących przepisów, dyrektyw oraz innych wymogów obligatoryjnych.
W roku 2022 planowane są wdrożenia funkcjonalności dla kolejnych dwóch edycji w ramach Rządowego Funduszu
Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem jest pobudzenie publicznych projektów
inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym wsparcie przedsiębiorców, którzy przystępują do
realizacji tych inwestycji. Program ma na celu zwiększenie produktywności, efektywności ekonomicznej oraz
atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego dla inwestorów.
Jedną z kluczowych zmian obligatoryjnych w roku 2022 jest kontynuowanie wdrażania rozwiązań w celu zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze komunikacyjnym, architektonicznym i technologicznym.
Proces ten dotyczy całego Banku i staje się nie tylko istotnym elementem budowania wizerunku, ale także realną
odpowiedzią na oczekiwania klientów Banku.

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 2021 BGK w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego” realizował zadania w czterech zasadniczych obszarach:






rządowy program gwarancji de minimis dla sektora MŚP – od lipca 2018 roku gwarancje udzielane są w ramach
Krajowego Funduszu Gwarancyjnego („KFG”),
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 zapobiegania negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, utworzono w 2020r. w BGK Fundusz
Gwarancji Płynnościowych (FGP), w ramach którego 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 30 czerwca 2022r. 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. Kolejnym
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instrumentem wprowadzonym na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej C(2020) 1863 z 19 marca 2020r.
„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19” są gwarancje leasingu (LGL-PFG) wprowadzone do oferty w maju 2021r. Gwarancje są finansowane ze środków
KFG i są objęte regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 70% z Paneuropejskiego Funduszu
Gwarancyjnego. W ramach LGL-PFG BGK udziela gwarancji transakcji leasingowych (leasing i pożyczka leasingowa)
przeznaczonych dla przedsiębiorców należących do kategorii MŚP. Gwarancje transakcji leasingowych udzielane są
w formule portfelowej - wnioski o gwarancje składane i oceniane są u leasingodawców, którzy podpisali stosowne
umowy z BGK i otrzymały limit kwotowy, do którego mogą wpisywać transakcje do portfela udzielonych gwarancji.
W ramach gwarancji LGL-PFG przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną na podstawie:



decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w odpowiedzi na COVID-19
nr C(2020) 9237 z dnia 14 grudnia 2020r. (reżim pomocy 3.1) - w części stanowiącej 70% kwoty gwarancji,
Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (sekcja 3.1) - w części stanowiącej 30% kwoty
gwarancji.

W grudniu 2021r. przedłużono udzielanie gwarancji transakcji leasingowych do 30 czerwca 2022r. w związku
z wydłużeniem obowiązywania w/w Komunikatu Komisji Europejskiej C(2020) 1863 z 19 marca 2020r.
W 2021r. BGK rozpoczął działalność w ramach Programu gwarancyjnego „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem
gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, którego celem jest poszerzenie instrumentów oddziaływania programu
priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), realizowanego przez 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW),
służącego zwiększeniu efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszeniu emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez jednorodzinne budynki mieszkalne poprzez
wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji tych
budynków.
Program gwarancyjny realizowany jest poprzez udzielanie gwarancji w formule portfelowej (gwarancje PLG-EFPiG) na
podstawie umów podpisanych z bankami kredytującymi, które zawarły stosowne umowy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
Gwarancje PLG-EFPiG finansowane są ze środków Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji utworzonego w BGK
z dniem 1 stycznia 2021r. na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127). Fundusz ten działa na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, z późn. zm.).
Adresatami akcji gwarancyjnej są osoby fizyczne zaciągające kredyt na realizację celów zgodnych z zarządzanym przez
NFOŚiGW programem priorytetowym „Czyste Powietrze” - gwarancje mogą być udzielane do 31 stycznia 2028r.
Gwarancje PLG-EFPiG są łączone z instrumentem w postaci dotacji udzielanej przez WFOŚiGW, przeznaczonej na
częściową spłatę kapitału gwarantowanego kredytu, wypłacanej bezpośrednio na rachunek kredytu w banku
kredytującym.
Realizacja programów
W 2021 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 2021 roku kontynuowano udzielanie gwarancji de minimis na podstawie
szczególnych warunków wprowadzonych w 2020r. w związku z pandemią COVID-19, warunki te obowiązują
do 30 czerwca 2022r.,
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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, które obowiązywały do 31 grudnia
2021r.,



gwarancje spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR (PLG–FG POIR). W 2021 roku
kontynuowano udzielanie gwarancji na podstawie szczególnych warunków wprowadzonych w 2020r.
w związku z pandemią COVID-19. Warunki te obowiązują do 30 czerwca 2022r.,



gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z regwarancją EFI ze środków programu
Kreatywna Europa (PLG-Kreatywna Europa). W 2021r. kontynuowano udzielanie na podstawie szczególnych
warunków wprowadzonych w 2020r. w związku z pandemią COVID-19. Gwarancja Kreatywna Europa była
dostępna tylko do końca 2021r., w 2022 r. została wycofana z oferty,



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, które obowiązują do 30 czerwca 2022r.,



gwarancje spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG-FGP) udzielane do 30 czerwca
2022r.,



gwarancje spłaty limitów faktoringowych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (LGF-FGP) udzielane
do 30 czerwca 2022r.,



poręczenia kredytów studenckich,



w 2021r. wprowadzono gwarancje dla leasingu, produkt realizowany we współpracy z Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (portfelowa linia gwarancyjna LGLPFG) - produkt jest realizowany do 30 czerwca 2022r.,



w 2021r. wprowadzono gwarancje Czyste Powietrze, produkt łączony z instrumentem w postaci dotacji
udzielanej przez WFOŚiGW (portfelowa linia gwarancyjna PLG-EFPiG) - produkt jest realizowany do
31 stycznia 2028r.,

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 2022r:
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TABELA 13: Warunki udzielania poręczeń i gwarancji (w mln zł)
Wyszczególnienie

Kwota kredytu

Maksymalna kwota
gwarancji

Okres udzielenia
gwarancji

Gwarancje PLD-KFG
kredyt obrotowy
27 miesięcy
do 60%
do 3,5 mln zł
kredyt inwestycyjny
99 miesięcy
Gwarancje PLD-KFG - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2022r.
kredyt obrotowy
75 miesięcy
do 80%
do 1,5 mln EUR
kredyt inwestycyjny
120 miesięcy
Gwarancje PLG-COSME
kredyt obrotowy
27 miesięcy
80%
do 0,5 mln zł
kredyt inwestycyjny
99 miesięcy
Gwarancje PLG-COSME - szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 grudnia 2021r.
kredyt obrotowy
39 miesięcy
80%
do 0,5 mln zł
kredyt inwestycyjny
99 miesięcy
Gwarancje FG POIR
kredyt obrotowy
do 80%
do 2,5 mln EUR
240 miesięcy
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
Gwarancje PLG-Kreatywna Europa
kredyt obrotowy
27 miesięcy
do 80%
do 1,5 mln EUR
kredyt inwestycyjny
99 miesięcy
Gwarancje FGR
kredyt obrotowy
51 miesięcy
do 80%
do 10,0 mln zł
kredyt inwestycyjny
120 lub 183 miesiące
Gwarancje FGR- szczególne warunki w związku z pandemią, obowiązujące do 30 czerwca 2022r.
kredyt obrotowy odnawialny
do 80%
do 160 tys. EUR
39 miesięcy
dopłaty do oprocentowania
2 pp. w skali
12 miesięcy
kredytów obrotowych
roku
Gwarancje PLG FGP - produkt na okres pandemii
kredyt obrotowy

do 80%

Opłata prowizyjna

0,5 % p.a.

0,00 % p.a.

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

0,0% p.a.
0,00 % p.a.
n/d

do 200,0 mln zł

27 miesięcy

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

do 200,0 mln zł

27 miesięcy

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

do 200,0 mln zł

27 miesięcy

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

do 200,0 mln zł

27 miesięcy

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

do 800 tys. EUR

120 miesięcy

od 0,20 % do
0,30 %

do 80 tys. zł

147 miesięcy

0,0% p.a.

Gwarancje LGF FGP - produkt na okres pandemii
limit faktoringowy

do 80%

Gwarancje LGF FGP - produkt na okres pandemii
limit faktoringowy

do 80%

Gwarancje LGF FGP - produkt na okres pandemii
limit faktoringowy

do 80%

Gwarancje leasingowe LGL-PFG - produkt na okres pandemii
transakcja leasingowa

do 80%

Gwarancje Czyste Powietrze PLG-EFPiG
kredyt konsumpcyjny
do 80%

Do dnia 31 grudnia 2021r. w ramach PLD PLUS fundusze sprzedały 303 poręczeń na kwotę 6,4 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 instytucjami leasingowymi. Do 31 grudnia 2021r. BGK miał podpisanych 148 umów z 46
podmiotami - współpraca prowadzona jest z większością banków kredytujących w Polsce, w tym ze wszystkimi dużymi
bankami. W ramach tych umów do końca 2021 roku czynne były limity na łączną kwotę 209,7 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.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2021r. BGK miał zawartych 5 umów z bankami kredytującymi regulujących udzielanie
poręczeń/gwarancji w trybie indywidualnym.
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TABELA 14: Sprzedaż poręczeń i gwarancji (w mln zł)
Wyszczególnienie
Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym
PLD-KFG
PLG COSME
FG POIR
PLG Kreatywna Europa
PLG FGR
PLG-EFPiG
Produkty gwarancyjne wdrożone wyłącznie na okres pandemii
PLG FGP
LGF FGP
LGL-PFG

Liczba

31.12.2021
Wartość

Liczba

31.12.2020
Wartość

100 051
91 705
4 237
812
1
3 092
204

36 996,4
34 169,5
736,5
1 599,6
0,4
482,6
7,8

75 823
67 922
5 870
365
1
1 665
0

25 571,3
23 577,1
1 002,6
732,7
0,3
258,6
0,0

1 263
646
1 237

11 131,1
3 053,4
211,0

1 484
142
0

14 552,9
908,7
0,0

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 2021 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 2021r. wyniosły 9,6 mln zł. Zobowiązania pozabilansowe dawnego FPU z tytułu
udzielonych poręczeń wg stanu na 31 grudnia 2021r. wyniosły łącznie 0,13 mln zł. Wartość należności brutto z tytułu
zrealizowanych poręczeń i gwarancji w ramach KFPK na koniec 2021 roku wyniosła 31 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 2021r. wartość zaangażowania
BGK w 14 funduszach poręczeniowych wynosiła według wartości wniesienia 54,5 mln zł. Dysponowały one kapitałem
poręczeniowym w kwocie 427,1 mln zł.
W 2021 roku fundusze udzieliły 6 284 poręczeń o wartości 497,8 mln zł. Portfel aktywnych poręczeń funduszy na dzień
31 grudnia 2021r. wyniósł 701,2 mln zł.

4.10 WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI
W 2021r. na arenie międzynarodowej BGK prowadził regularną współpracę z następującymi grupami podmiotów
publicznych:
 Komisją Europejską (KE),
 międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju,
 stowarzyszeniami międzynarodowymi,
 placówkami dyplomatycznymi.
Akredytacja Pillar Assessment Komisji Europejskiej
W dniu 25 czerwca 2021r., wykorzystując potencjał możliwości związany z uzyskaniem w 2020r. akredytacji Pillar
Assessment KE, tj. dostęp do środków unijnych i gwarancji budżetowej na podstawie zarządzania bezpośredniego, BGK
złożył ofertę do KE na pełnienie roli partnera wdrażającego Programu InvestEU. Oferta została oceniona przez Komisję
pozytywnie i obecnie trwają negocjacje umowy gwarancyjnej z KE. Podpisanie umowy gwarancyjnej jest planowane
do końca II kwartału 2022r. Równolegle w Banku prowadzone są intensywne prace przygotowujące do nowej roli
partnera wdrażającego Funduszu gwarancyjnego InvestEU. Bank planuje wykorzystać instrument gwarancyjny
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InvestEU jako instrument podziału ryzyka dla nowych produktów skierowanych do następujących segmentów rynku:
transport, energetyka odnawialna, cyfryzacja i digitalizacja.
Ponadto, wykorzystując uzyskaną akredytację KE, rozpoczęły się również prace nad budową kompetencji w obszarze
pomocy rozwojowej, w celu wykorzystania instrumentów finansowanych ze źródeł unijnej pomocy rozwojowej
(NDICI).
Inicjatywa TeamEurope
Uzyskana akredytacja (pillar assesment) Komisji Europejskiej pozwoliła BGK na podpisanie w dniu 13 grudnia 2021r.
w Brukseli umowy z KE na realizację działań związanych z dostarczaniem szczepionek przeciwko COVID–19 dla Państw
Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). W podpisaniu porozumienia udział
wzięli unijny Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi, Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau
oraz Prezes Zarządu BGK Beata Daszyńska–Muzyczka. Pozyskany grant o wartości 35 mln EUR pozwoli na
sfinansowanie i przekazanie w/w państwom od 2 do 10 mln dawek szczepionek przeciwko COVID–19. Projekt ten jest
realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Dyrekcją Generalną KE ds. Rozszerzenia i Polityki
Sąsiedzkiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje unijne działania związane z dostarczaniem szczepionek do
Państw Partnerstwa Wschodniego, a BGK implementuje grant, wypełniając wszelkie działania związane
z zarządzaniem uzyskanymi środkami oraz jest agentem płatności.
Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
W 2021r. BGK kontynuował współpracę z EBI zawierając 5 nowych umów.
Pierwsza z nich to nowa linia pożyczkowa w ramach programu Municipal Facility & COVID 19 Response w wysokości
700 mln zł, podpisana w maju 2021r. Z pożyczek w ramach linii będą mogły skorzystać miasta średniej wielkości (do
100 tys. mieszkańców). Środki EBI pozwolą na finansowanie inwestycji wpisujących się w ogólny rozwój miast
związanych m.in. z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i zrównoważonym transportem oraz projektów bezpośrednio
związanych z łagodzeniem negatywnych skutków pandemii COVID–19.
We wrześniu 2021r. BGK zawarł umowę Social & Affordable Housing na kwotę 600 mln zł. Pożyczka zostanie
przeznaczona na finansowanie budownictwa społecznego.
Trzecia umowa, zawarta w październiku 2021r., to kredyt „S6 Obwodnica Trójmiasta” przeznaczony na
współfinansowanie budowy nowej obwodnicy wokół Trójmiasta. Kredyt z EBI w wysokości 240 mln EUR umożliwi
budowę 39 – kilometrowego odcinka, który poprawi połączenia drogowe w Trójmieście oraz ułatwi dostęp do portów
w Gdyni i w Gdańsku. Kredyt EBI zasili zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę
i przebudowę dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.
W listopadzie 2021r. podpisano umowę na finansowanie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w kwocie 218 mln zł. Środki
z pożyczki przeznaczone będą na projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej oraz
zakupu i modernizacji taboru.
W grudniu 2021r. zawarta została umowa dotycząca kredytu „S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi” w kwocie
200 mln EUR, przeznaczonego na współfinansowanie budowy ok. 26 – kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy
Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14. Budowa tej drogi pozwoli na wyprowadzenie z Łodzi, Pabianic, Zgierza,
Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego ruchu tranzytowego i większości ruchu ciężkiego. Jednocześnie
skróci czas przejazdu, poprawi też komfort i bezpieczeństwo podróżowania w regionie. Docelowo S14 połączy drogę
ekspresową S8 na południu z autostradą A2 na północy. Środki pochodzące z tego kredytu zasilą KFD.
Jednocześnie w 2021r. BGK kontynuował alokację środków z umowy Multi – Beneficiary Intermediated Loan V z 2016r.
o wartości 125 mln EUR. Środki z pożyczki globalnej EBI przeznaczone są na finansowanie inwestycji JST, MŚP oraz
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.
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Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
W 2021r. BGK podpisał z EFI umowę o regwarancję dla gwarancji transakcji leasingowych. Regwarancja EFI oparta jest
o środki Panaeuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ten jest dodatkowym, poza budżetem unijnym,
źródłem wsparcia. Powstał w oparciu o środki części państw członkowskich, w tym Polski, będących udziałowcami EBI.
Gwarancja portfelowa dla leasingu jest całkowicie nową inicjatywą BGK i stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty
gwarancji portfelowych BGK, szczególnie istotnym w ramach przeciwdziałań negatywnym skutkom wywołanym przez
pandemię COVID –19.
Ponadto, w ramach przeciwdziałania skutkom wynikającym z pandemii COVID–19, BGK wydłużył z EFI obowiązywanie
programu COSME COVID–19 WINDOW do dnia 31 grudnia 2021r., dzięki czemu wydłużone zostały dla polskich
przedsiębiorców preferencyjne warunki gwarancji COSME dla kredytów na działalność bieżącą (tj. obniżona prowizja
za gwarancję, a także wydłużony okres obowiązywania gwarancji).
W 2021r. BGK kontynuował także działalność w ramach utworzonego wspólnie z EFI Polskiego Funduszu Funduszy
Wzrostu o wartości 90 mln EUR. Fundusz ten inwestuje w fundusze typu private equity w przedsiębiorstwa znajdujące
się w fazie wzrostu lub ekspansji.
Współpraca z EFI realizowana jest również w formule właścicielskiej. Po nabyciu dodatkowych 3 akcji EFI w 2021r.,
BGK posiada obecnie 8 udziałów Funduszu i jest jedynym udziałowcem EFI z Polski.
Współpraca dwustronna i wielostronna z zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju
W 2021r. BGK rozwijał relacje bilateralne i wielostronne z bankami i instytucjami rozwoju z innych krajów. W związku
z pandemią COVID–19 kontakty międzynarodowe prowadzone były zasadniczo z wykorzystaniem zdalnych sposobów
komunikacji, a organizacja większości wydarzeń, w tym oficjalnych wizyt zagranicznych partnerów BGK, spotkań
roboczych i studyjnych, a także konferencji i szkoleń została ograniczona lub przełożona na 2022r.
Pomimo utrudnień, wynikających z restrykcji epidemicznych, członkowie Zarządu BGK zrealizowali w 2021r. 17 misji
zagranicznych. Odbyli liczne spotkania na szczeblu rządowym, a także na poziomie instytucji partnerskich, najliczniej
w krajach państw Inicjatywy Trójmorza. Rozmowy dotyczyły zaangażowania państw na rzecz rozwoju
i operacjonalizacji Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF). Członkowie Zarządu uczestniczyli również w wielu
konferencjach, m.in. w konferencji on–line „Why Poland now? Attractive destination for energy and infrastructure
projects!” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę RP w Tokio we współpracy
z Keidanren, JETRO oraz Shokokai, w wydarzeniu „Invest in Three Seas” w Tallinie czy też Bled Strategic Forum, którego
BGK był partnerem.
W dniach 23–24 listopada 2021r. BGK zorganizował wizytę studyjną dla banków i instytucji rozwoju z Europy
Środkowo-Wschodniej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Bulgarian Development Bank, Eximbank Romania,
Eximbank Hungary, Fuchs Asset Management, HBOR, NRB i VIPA. Przedmiotem wizyty w BGK była prezentacja
wybranych aspektów działalności BGK, m.in. z zakresu operacji skarbowych i finansowania dłużnego, audytu
wewnętrznego oraz kwestii dotyczących zrównoważonego finansowania.
W grudniu 2021r. delegacja BGK uczestniczyła w Poland – Qatar Economic Roundtable w Katarze oraz Polsko-Arabskim
Forum Gospodarczym na EXPO w Dubaju, gdzie przedstawiciele BGK zaprezentowali rozwiązania finansowe BGK,
a także działalność banku na rynkach kapitałowych. BGK był oficjalnym partnerem wydarzenia zorganizowanego przez
Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Celem Forum było promowanie rodzimych produktów i usług na rynkach Bliskiego
Wschodu.
Mimo ograniczeń związanych z pandemią, BGK podejmował działania zmierzające do nawiązania lub pogłębienia
istniejącej współpracy, w tym wymianę doświadczeń i wiedzy, m.in. z KfW IPEX-Bank, Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) oraz Nordic Investment Bank (NIB). We współpracy z włoskim bankiem rozwoju Cassa Depositi
e Prestiti (CDP), w ramach międzyinstytucjonalnego programu wymiany doświadczeń, pracownicy obu organizacji
wymieniali się wiedzą i dobrymi praktykami w temacie współpracy międzynarodowej, HR, realizowanych projektów
oraz regulacji finansowych. W październiku 2021r. w siedzibie BGK przyjęto delegację Development Bank of
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Kazakhstan, DAMU Entrepreneurship Development Fund JSC oraz Baiterek National Managing Holding JSC. Tematem
rozmów była możliwość rozwoju współpracy między instytucjami.
W 2021r. BGK zintensyfikował współpracę z EBI oraz pięcioma wiodącymi bankami rozwoju w Europie (CDC, CDP, ICO
oraz KfW –tzw. „grupa Big 5+1”) w ramach inicjatywy JICE (Joint Initiative on Circular Economy), której celem jest
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez uruchomienie w latach
2019 –2023 innowacyjnych i przyjaznych środowisku inwestycji o wartości co najmniej 10 mld EUR. Wymiernym
osiągnięciem BGK w ramach inicjatywy JICE był zorganizowany 20 października 2021r. – we współpracy z KfW i EBI –
webinar pt. „Circular Economy in the Building Sector”, dotyczący różnych aspektów GOZ w szerokorozumianym
sektorze budowlanym. Wydarzenie to zgromadziło kilkuset uczestników z różnych części Europy zajmujących się
tematyką GOZ.
Ponadto, w ramach grupy Big 5+1, we wrześniu 2021r. w Rzymie odbyło się spotkanie prezesów banków
zorganizowane przez CDP, a także zebranie prezesów banków należących do European Long–Term Investors
Association (ELTI). Ostatnim wydarzeniem w Rzymie była konferencja “Financing Infrastructure For The Recovery: The
Role of Public-Private Cooperation to Ensure a Long – Term Sustainable Growth”.
W zakresie rozwoju i operacjonalizacji 3SIIF oraz współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Zarząd BGK
w 2021r. prowadził również aktywny dialog z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych
oraz administracji rządowej.
Współpraca na forum międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych
W 2021r. BGK był członkiem następujących międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych:











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),
Europejskiej Federacji Bankowej – European Banking Federation (EBF),
Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Oddział w Stanach Zjednoczonych – The Institute for Internal Controls (TheIIC),
Międzynarodowego Konsorcjum ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych – International
Information System Security Certification Consortium (ISC2),
Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych – Information Systems Audit and
Control Association (ISACA),
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych – International Swaps and Derivatives Association
(ISDA),
Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Finance – International Project Finance Association (IPFA),
Sieci Europejskich Instytucji Finansowych dla MŚP – Network of European Financial Institutions for SMEs (NEFI).

Członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach branżowych pozwala BGK aktywnie wpływać
m.in. na prace nad standardami funkcjonowania tych podmiotów oraz wspólnymi stanowiskami dotyczącymi unijnych
propozycji legislacyjnych, mającymi wpływ na działalność członków tych stowarzyszeń i organizacji, w tym również
BGK. 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.
W 2021r. głównym tematem współpracy w ramach międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych
(zwłaszcza na forum EAPB, ELTI i NEFI) była wymiana wiedzy na temat inicjatyw i produktów wdrażanych przez banki
i instytucje rozwoju służących do odbudowy gospodarek państw europejskich po kryzysie wywołanym przez pandemię
COVID–19. Wzorem lat ubiegłych, BGK wraz z innymi członkami międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji
branżowych był także partnerem w dialogu z instytucjami UE na temat instrumentów wspierania gospodarki
i rozwiązań prawnych m.in. w zakresie InvestEU i zrównoważonego finansowania. Stowarzyszenia i organizacje były
również platformami do dialogu m.in. na temat produktów wsparcia dla MŚP, procesu Pillar Assesment w ramach
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InvestEU, produktów blendingowych, funduszy europejskich, Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, a także
zagadnień dotyczących ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG).
BGK po raz kolejny został doceniony za swój wkład w pracę stowarzyszenia AECM, co znalazło swój wyraz w ponownym
wyborze w 2021r. przedstawiciela BGK do Rady Dyrektorów AECM na trzyletnią kadencję. BGK objął także
przewodnictwo w jednej z ważniejszych grup roboczych działających na forum AECM, tj. grupy ds. Instrumentów
Finansowych i Funduszy Strukturalnych. Przywództwo tej grupie daje szerokie możliwości w kształtowaniu tematów
będących przedmiotem prac grupy istotnych zarówno dla członków stowarzyszenia, jak i dla BGK.
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum)
W listopadzie 2021r. BGK został partnerem i nawiązał współpracę ze Światowym Forum Ekonomicznym,
międzynarodową organizacją zrzeszającą najbardziej wpływowych przedstawicieli polityki, biznesu oraz organizacji
społecznych. Celem Forum jest kształtowanie globalnej agendy dotyczącej najważniejszych wyzwań i problemów na
świecie. W 2021r. Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka wzięła udział w kilku dyskusjach grupy Trade, Investment
and Development Agencies na temat współpracy w celu postpandemicznego ożywienia gospodarczego oraz
przyspieszenia regionalizacji przepływów handlowych i inwestycyjnych. Prezes BGK została także członkiem grupy
Trade and Global Economic Interdependence Leadership, zrzeszającej czołowych liderów biznesowych i ministrów
handlu, która wyznacza kierunki globalnej współpracy w zakresie handlu międzynarodowego. Prezes BGK była jednym
z 25 przedstawicieli światowych biznesów, którzy uczestniczyli w formułowaniu wytycznych określających priorytety
najbliższych konferencji ministerialnych WTO.

4.11 DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSTAWICIELSTW BGK ZA GRANICĄ
W 2021 roku BGK posiadał cztery funkcjonujące przedstawicielstwa: w Belgii (Bruksela), Niemczech (Frankfurt nad
Menem), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niderlandach (Amsterdam).
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i braku możliwości przemieszczania się, przez cały 2021 rok były prowadzone
w Banku prace przygotowawcze dotyczące utworzenia kolejnych przedstawicielstw BGK – w Singapurze
i Waszyngtonie. Działania te były możliwe do zrealizowania dzięki wypracowanym relacjom i dobrej współpracy
z podmiotami obecnymi lokalnie w krajach, w których BGK planuje przedstawicielstwa. Mają one na celu promocję
polskiej gospodarki i strategii rozwoju na kolejnych rynkach: azjatyckim i amerykańskim. Zespół dedykowany
rozwojowi przedstawicielstw kontynuował również działania na rzecz istniejących przedstawicielstw poprzez
doskonalenie standardu ich funkcjonowania, opisanie i umieszczenie w dedykowanym systemie nowych procesów
zachodzących w przedstawicielstwach.
Początek 2021 był czasem opracowywania strategii rozwoju przedstawicielstw BGK na lata 2021 – 2025. Strategia
przedstawicielstw jest skorelowana ze strategią banku na lata 2021 – 2025 i ukierunkowana na wzmacnianie pozycji
BGK na arenie międzynarodowej. Przedstawicielstwa Banku Gospodarstwa Krajowego w sposób istotny dopełniają
aktywność Banku za granicą. Tym samym służą przede wszystkim realizacji jednego z pięciu filarów obecnej strategii
Banku - współpracy i biznesu międzynarodowego. Działania przeznaczone dla przedstawicielstw są dostosowywane
do zadań BGK i sytuacji makroekonomicznej.
Przedstawicielstwa, powołane w największych światowych hubach finansowych, posiadają cele związane
z budowaniem silnego wizerunku Banku jako ważnego partnera dla zagranicznych inwestorów finansowych. Działania
prowadzone przez przedstawicielstwa służą też zwiększeniu poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
poprzez identyfikację nowych możliwości biznesowych. Niezwykle cenne dla Banku są bezpośrednie relacje budowane
przez przedstawicieli z międzynarodowymi instytucjami finansowymi obecnymi w krajach przedstawicielstw.
Przedstawiciele przekazują do Banku wiedzę ekspercką dotyczącą rynków funkcjonowania przedstawicielstw,
organizują warsztaty wymiany doświadczeń między pracownikami BGK i partnerami z zagranicznych instytucji.
Rok 2022, jak i kolejne po pandemii, będą latami rozwoju międzynarodowego BGK. Przedstawicielstwa będą aktywnie
wspierały ten rozwój.
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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, od 1 stycznia 2015r. prowadzi obsługę rachunków depozytowych
Ministra Finansów (MF), na których są przechowywane środki pieniężne przyjęte do depozytu sądowego, a od
1 stycznia 2022r. dodatkowo obsługę rachunków depozytowych Ministra Finansów (MF), na których są
przechowywane sumy depozytowe powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
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 BGK, do zadań Banku należy:







prowadzenie rachunków depozytowych MF w PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
wykonywanie czynności związanych z obsługą rachunków depozytowych MF (ewidencja analityczna środków dla
poszczególnych depozytów sądowych oraz sum depozytowych powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury w ramach każdego rachunku depozytowego MF, dzienne naliczenie odsetek oraz okresowa
kapitalizacja odsetek należnych z tytułu środków przekazanych w każdy depozyt),
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 oraz sumy depozytowe powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury,
współpraca z dyrektorami sądów powszechnych, kierownikami jednostek budżetowych oraz kierownikami
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie obsługi przypisanych rachunków depozytowych
Ministra Finansów.

Łączna wartość skonsolidowanych środków na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosła 125,2 mld zł i była wyższa
o 23,3 mld zł od stanu na koniec 2020 roku.
Konsolidacja środków publicznych
Według stanu na 31 grudnia 2021r., konsolidacji środków publicznych podlegało 2 566 rachunków bankowych. W 2021
roku zostały utworzone 3 255 depozyty terminowe/środki przekazane w zarządzanie terminowe. Na dzień 31 grudnia
2021r. kwota utworzonych depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe przez
jednostki/podmioty wyniosła 69,1 mld zł. Pozostałe środki jednostek były przekazywane na depozyt
overnight/zarządzanie overnight. Według stanu na 31 grudnia 2021r. kwota przekazanych środków na depozyt
overnight/zarządzanie overnight wyniosła 48,3 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 2021r. BGK obsługiwał 282 sądy powszechne i wojskowe, dla których prowadził
3 121 rachunków dedykowanych do obsługi depozytów sądowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. kwota
skonsolidowanych środków depozytów sądowych wyniosła 7,8 mld zł.
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Sumy depozytowe jednostek organizacyjnych prokuratury
Od 1 stycznia 2022r. BGK obsługuje 58 jednostek organizacyjnych prokuratur dla których prowadzi 580 rachunków
dedykowanych do obsługi sum depozytowych prokuratur.

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. Rok 2021 był kolejnym, w którym Bank
koncentrował swoje działania na efektywnej dystrybucji powierzonych mu środków oraz monitorował bieżący postęp
w ich realizacji, współpracując z podmiotami zaangażowanymi w ich realizację. Z uwagi na trwającą pandemię
COVID- 19, działania Banku nakierowane były na kontynuowanie rozwiązań wspierających finansowo podmioty oraz
osoby dotknięte skutkami pandemii, gdyż programy europejskie stanowią ważne ogniwo na rzecz niwelowania
skutków COVID-19, zwłaszcza w obszarze działania MŚP. Jednocześnie w roku 2021 Bank pozyskał kolejne środki
z funduszy europejskich z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją na rynku
gospodarczym. W niektórych programach uruchomione zostały również kolejne środki zwrócone z instrumentów
finansowych – w ramach ponownego obrotu, czyli tzw. revolving.
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.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r., 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 Menadżerem Funduszu Funduszy). Łączna wartość
środków powierzonych BGK przez władze w/w województw wynosi 5 647,3 mln zł.
Preferencyjne pożyczki dla mikro-, małych i średnich firm (MŚP) są dominującą formą wsparcia ze środków unijnych
w ramach RPO. W 2021 roku Bank zawierał kolejne umowy z wybranymi pośrednikami finansowymi, na mocy których
oferują oni atrakcyjne finansowanie dla firm i osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. W 2021
roku pośrednicy finansowi udzielili 6 311 jednostkowych wsparć na łączną kwotę 1 490,9 mln zł. Od początku realizacji
tych projektów w perspektywie unijnej 2014-2020 - do końca 2021 roku udzielono łącznie 27 294 wsparć dla
ostatecznych odbiorców, na łączną kwotę 5 766,1 mln zł.
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Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
świętokrzyskie
warmińsko‐mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Suma

Alokacja
589,2
135,9
388,8
181,2
497,5
533,2
225,7
227,6
502,9
265,4
459,9
378,4
254,1
605,7
401,8
5 647,30

Instrumenty obsługiwane przez BGK jako MFF w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020
Pakiet unijnych instrumentów wsparcia 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 2021r. wartość udzielonych wsparć w formie instrumentów
finansowych ze środków RPO 2014-2020 wyniosła 4 985,0 mln zł.
Również na przestrzeni 2021 roku działania Banku skoncentrowane były głównie na potrzebach firm zmagających się
ze skutkami COVID-19. We współpracy z poszczególnymi właścicielami środków kontynuowane były rozwiązania
osłonowe – dla tych, którzy skorzystali z finansowania dłużnego, a nie byli w stanie regulować terminowo zobowiązań
– polegające w szczególności na: dodatkowej karencji w spłacie kapitału/odsetek, wakacjach kredytowych, obniżeniu
oprocentowania udzielonej pożyczki. Odpowiednie udogodnienia dotyczyły także instrumentu poręczeniowego.
Wdrażane były także dedykowane produkty płynnościowe. Łączna wartość środków dodatkowo powierzonych
Bankowi na ten cel wyniosła ok. 950,0 mln zł. W 2021 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 2021r.
wynosiła 103,3 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.
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Współpracując z Zarządem Województwa Wielkopolskiego do dnia 31 grudnia 2021r. BGK przyznał 90 pożyczek na
łączną kwotę 275,7 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 2021r. Bank przyznał 13 pożyczek na kwotę 66,4 mln zł
w woj. pomorskim, 8 pożyczek na kwotę 86,8 mln zł w woj. mazowieckim oraz 11 pożyczek na kwotę 142,6 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 102,2 mln zł. Kwota
ta obejmuje województwa: wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie i śląskie.
Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią 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 końca stycznia 2022r. podjęto 29 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 JESSICA 2 – 4 decyzje na jednostkowe okresy długości od 2 do
8 miesięcy. 85% decyzji o zawieszeniu spłat zostało podjętych w 2020r. podczas pierwszej fali pandemii (łącznie
28 decyzji), pozostałe 15% (łącznie 5 decyzji) zostało podjętych w 2021r.
W 2021 roku realizowany był proces wyjścia z obsługi JESSICA Wielkopolska (2007-2013).
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 ministrami. 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
2021 roku BGK kontynuował efektywną realizację powierzonych Bankowi projektów, a także wspierał firmy dotknięte
skutkami COVID-19. Poniżej znajduje się 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 Ministrem
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
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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.
Od dnia podpisania umowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej nastąpiło kilkukrotne dodatkowe zasilenie
funduszu, zwiększające wartość powierzonych środków z 0,4 mld zł w dniu podpisania umowy do 2,2 mld zł według
stanu na dzień 31.12.2021r.
Do dnia 31 grudnia 2021r. udzielono łącznie 4 528 pożyczek o wartości 2 002,7 mln zł.
Fundusz pożyczkowy wsparcia płynności REACT – EU POIR (FPWP REACT – EU POIR) w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
W celu kontynuowania instrumentu wsparcia na rzecz firm z sektora MŚP, które dotknięte zostały skutkami COVID-19
w ramach POIR, w dniu 29 czerwca 2021r. Bank zawarł z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, umowę,
na mocy której Bankowi powierzone zostały środki unijne z Funduszu REACT-EU3, w wysokości 1,2 mld zł. Dzięki temu
utworzono instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności – FPWP REACT- EU POIR. Zasilenie
środkami z Funduszu REACT-EU umożliwiło kontynuację wsparcia płynnościowego dla MŚP, w celu umożliwienia im
trwałej odbudowy finansowej i rozwojowej. Część powierzonych środków przeznaczona została na zasilenie
wybranych już wcześniej pośredników finansowych, którzy udzielali pożyczek płynnościowych ze środków POIR, co
umożliwiło zapewnienie stałej dostępności wsparcia płynnościowego dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2021r. udzielono z tych środków 452 pożyczki o wartości 280,4 mln zł. Pozostałe środki
z Funduszu REACT-EU przeznaczone zostały na realizację nowego przetargu na wybór pośredników finansowych.
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. BGK, PFR
TFI S.A. oraz PFR Ventures Sp. z o.o. Rolę beneficjenta środków POIR przeznaczonych na w/w instrumenty oraz
podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie środków funduszy z POIR pełni 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 1 221,4 mln zł
(z wymaganym wkładem prywatnym 1 889,7 mln zł). Od początku programu do końca 2021 roku udzielono łącznie
173 wsparć dla Ostatecznych Odbiorców na łączną kwotę 630,4 mln zł.
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
3

REACT – EU, inicjatywa Unii Europejskiej obejmująca dodatkowe środki w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, której celem jest
przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno – gospodarczym pandemii COVID-19. Fundusz REACT EU stanowi uzupełnienie programów
operacyjnych na lata 2014-2020, dodatkowe w stosunku do alokacji środków na lata 2021-2027. REACT EU kontynuuje i rozszerza środki reagowania
i naprawy gospodarki po kryzysie koronawirusa.
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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.
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 3,8 mld zł, tj. na kwotę wyższą
niż wartość wniosków złożonych łącznie w czterech poprzednich konkursach. Dofinansowanie przyznano dla 337
wniosków na łączną kwotę 1,5 mld zł.
Łącznie we wszystkich dotychczasowych konkursach złożono 2 883 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę
wsparcia 10,4 mld zł. Na koniec 2021 roku było 901 aktywnych umów o dofinansowanie oraz wypłacono 1,7 mld zł
dotacji.
W 2021 roku BGK realizował ponadto zadania związane z:






zawieraniem z przedsiębiorcami umów o dofinansowanie. Od początku realizacji programu zawarto
w sumie 980 umów o łącznej wartości dofinansowania około 3,6 mld zł, w tym w 2021 roku 334 umowy na kwotę
dofinasowania około 1,4 mld zł,
wypłatą dofinansowania, kwota zrealizowanych przez BGK wypłat na rzecz przedsiębiorców to 256,8 mln zł,
i dokonano certyfikacji wydatków kwalifikowalnych w ramach zatwierdzonych do dofinansowania projektów na
kwotę 506,9 mln zł. Poziom płatności zrealizowanych przez BGK oznacza realizację, przyjętej przez Radę
Ministrów, prognozy certyfikacji do Komisji Europejskiej na poziomie 101%,
kontrolą projektów w miejscu ich realizacji. W 2021 roku przeprowadzono 63 kontrole projektów POIR 2014-2020
(w tym: 39 kontroli planowych w trakcie realizacji, 18 kontroli planowych trwałości projektów, 6 kontroli
doraźnych 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 881 mln zł udostępniane są przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, poprzez sieć wybieranych
pośredników finansowych oraz przez BGK, w formie pożyczek na realizację inwestycji związanych z budową,
rozbudową i przebudową sieci dostępowych do szerokopasmowego Internetu.
Do końca 2021 roku pośrednicy finansowi udzielili 73 pożyczki w wysokości ok. 211 mln zł.
Na mocy aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie z czerwca 2021r. wprowadzono możliwość bezpośredniego
udzielania wsparcia przez BGK na rzecz Ostatecznych Odbiorców. W ramach tego instrumentu udzielono finansowania
inwestycyjnego w wysokości 500 mln zł.
30 czerwca 2021r. zrezygnowano z dodatkowego wspierania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach pomocy
związanej z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Decyzja została podjęta we współpracy z Instytucją
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Pośredniczącą, w związku z faktem, iż branża telekomunikacyjna nie została w stopniu istotnym dotknięta
ograniczeniami związanymi z obostrzeniami pandemicznymi.
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 2021r. udzielono 839 pożyczek na kwotę 150,5 mln zł (udział BGK).
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 2021 roku zawarto 158 umów pożyczek na kwotę 104,8 mln zł.
Od początku obsługi PROW 2014-2020 zawarto 1 519 umów pożyczek na kwotę 916,8 mln zł.

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,
program popierania budownictwa mieszkaniowego, wynikający z obsługi zobowiązań zlikwidowanego Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Program polegał na udzielaniu kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlane (kredyt PIB) związane z budową mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich.

W styczniu 2021r. weszły w życie rozwiązania wypracowane w ramach wspomnianego powyżej Pakietu
Mieszkaniowego, tj. w zakresie programu SBC m.in.:



dojście do własności przez najemców/lokatorów mieszkań sfinansowanych przy udziale preferencyjnego
finansowania zwrotnego SBC,
zwiększenie możliwości uzupełnienia kredytów SBC o środki bezzwrotne dla gmin współpracujących
z kredytobiorcami (wyższy grant z Funduszu Dopłat, środki z RFRM),
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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.

W 2021 roku BGK uczestniczył w ponad 500 spotkaniach z inwestorami SBC, głównie ze społecznymi inicjatywami
mieszkaniowymi/towarzystwami budownictwa społecznego. Zorganizował również cykl webinariów oraz uczestniczył
w szkoleniach/warsztatach organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą TBS oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.
W 2021 roku odbyły się dwa nabory wniosków w ramach programu SBC. Dziesiąta i jedenasta edycja programu
zaowocowały 92 wnioskami o kredyty w łącznej kwocie 1 648,7 mln zł. Zdecydowaną większość wnioskodawców
(58 podmiotów) stanowiły publiczne towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)/społeczne inicjatywy
mieszkaniowe (SIM), które złożyły 85 wniosków na łączną kwotę 718,2 mln zł, co stanowiło 44% wnioskowanej kwoty
finansowania. W X i XI edycji programu udział wzięły również 3 spółdzielnie mieszkaniowe (652,7 mln zł), 1 spółka
gminna (178,3 mln zł) oraz 2 prywatne TBS/SIM (99,5 mln zł). Spółdzielnie mieszkaniowe złożyły 4 wnioski na łączną
kwotę 652,7 mln zł, w tym 2 wnioski na 582,9 mln zł z 35,35% udziałem wnioskowanej kwoty finansowania w 2021r.
pochodziły od nowo założonej spółdzielni osób prawnych. Większość wniosków zostało złożonych przez TBS-y
korzystające już wcześniej z kredytów BGK, 5 wniosków zostało złożonych przez 4 nowo powstałe Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe (SIM). Udzielenie przez BGK finansowania zwrotnego w pełnej wnioskowanej kwocie pozwoliłoby na
wybudowanie 9 103 mieszkań w przedsięwzięciach o łącznej wartości 3 135,4 mln zł. Rok 2021 był rokiem rekordowym
zarówno pod względem liczby składanych wniosków, jak i wnioskowanych kwot. Wzrost liczby złożonych wniosków
w porównaniu z 2020 rokiem, w którym złożono 48 wniosków na łączną kwotę ponad 565,2 mln zł, jest znaczący,
mimo wysokiego poziomu inflacji, niepewności cen na rynku materiałów budowlanych oraz w konsekwencji trudności
w oszacowaniu kosztów przedsięwzięć. Wolumen wnioskowanych kredytów w 2021r. jest prawie trzykrotnie wyższy
niż w 2020r. Na zwiększone zainteresowanie preferencyjnymi kredytami SBC, miały wpływ m.in. szereg działań
promocyjnych pracowników banku oraz wejście w życie rozwiązań ww. Pakietu Mieszkaniowego.
Po odrzuceniu wniosków niespełniających kryteriów ustawowych lub wymogów Banku oraz rezygnacji dwóch
wnioskodawców, po jednym z X i XI edycji, do dalszego procedowania pozostało 87 wniosków o udzielenie
finansowania na kwotę 1 458,8 mln zł z przeznaczeniem na budowę 8 481 mieszkań. BGK zakłada, że zdecydowana
większość umów kredytu z X i XI edycji zostanie podpisana w latach 2022-2023, a wypłata środków będzie następowała
sukcesywnie w kolejnych latach.
W 2021 roku BGK udzielił 34 kredytów SBC na kwotę 225,2 mln zł. Były one przeznaczone na realizację przedsięwzięć
zakładających budowę 1 433 mieszkań. Poza tym dla jednej umowy z 2019 roku podwyższono kwotę kredytu
o 1,0 mln zł oraz dla umowy z 2020r. obniżono kwotę kredytu o 23,3 mln zł. W 2021 roku do użytkowania oddano 561
mieszkań.
Bank w 2021 roku rozpoczął, wspólnie z MRiT, prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów 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. Planowana zmiana aktu wykonawczego zakłada m.in. wprowadzenie ciągłego naboru wniosków
o preferencyjne finansowanie zwrotne i usunięcie terminu końcowego składania wniosków, umożliwienie inwestorom
składanie wniosków za pomocą elektronicznych kanałów kontaktu z bankiem, zastąpienie oceny wiarygodności
kredytowej wstępną oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, zmianę przepisów związanych z limitem
środków finansowania zwrotnego ze względu na wprowadzenie naboru ciągłego, a także dodanie przepisu
określającego minimalne wymagania dotyczące standardu wykończenia lokali mieszkalnych ze względu na zgłaszane
przez wnioskodawców wątpliwości w tym zakresie.
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
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rynkowych. W 2021 roku BGK udzielił łącznie 12 kredytów budowlanych na kwotę 75,4 mln zł przeznaczonych na
budowę 437 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 2021r. wyniosło 3 769,4 mln zł i było niższe
o 400,0 mln zł od stanu na koniec 2020 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 2021 roku na wniosek 95 kredytobiorców, na własność zostało wyodrębnionych 918 lokali mieszkalnych oraz
wyodrębniono dodatkowo 27 mieszkań w ramach kredytu budowlanego i emisji obligacji. W związku
z wyodrębnieniem ww. lokali mieszkalnych zadłużenie z tytułu kredytu zostało spłacone w wysokości 35,1 mln zł, a do
Funduszu Dopłat wpłynęło 6,3 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.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (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. FPCOV19 ma charakter funduszu przepływowego.
Podstawą funkcjonowania w danym roku Funduszu jest plan finansowy, który określa wpływy i wydatki Funduszu,
w tym m.in. przewidywaną kwotę obligacji emitowanych przez Bank w kraju i za granicą na rzecz tego Funduszu.
Zgodnie z art. 65 ust. 21 Ustawy projekt planu finansowego FPCOV-19 na dany rok BGK przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych do uzgodnienia oraz Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia.
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W ramach obsługi FPCOV Bank sporządza sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za miesięczne okresy
sprawozdawcze, a także sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu za rok poprzedni.
Realizacja zadań Funduszu
Łączne wpływy Funduszu w 2021 roku osiągnęły poziom 53,4 mld zł, co stanowiło 100% kwoty ujętej w planie
finansowym. Głównym źródłem finansowania Funduszu były obligacje emitowane przez BGK, które zostały
wyemitowane na poziomie 39,1 mld zł. Dodatkowo Fundusz został zasilony środkami z budżetu państwa w wysokości
14,2 mld zł.
Łączne wydatki Funduszu wyniosły 50,7 mld zł (95,8% kwoty planowanej), w tym wydatki na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 48,7 mld zł.

TABELA 15: Główne wielkości charakteryzujące działalność FPCOV-19 (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wielkości bilansowe
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Środki wykorzystane przez dysponentów
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów i wyemitowanych obligacji
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe
Wynik finansowy
Wpływy do Funduszu:
Wpływy z emisji obligacji
Wpłaty z budżetu państwa, w tym
budżetu środków europejskich
Pozostałe wpływy
Wydatki z Funduszu:
Wydatki na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19
Obsługa obligacji
Pozostałe wydatki

Zmiana r/r
nominalna

2020

%

150 977,0
19 843,1
130 594,5
141 205,3

110 413,0
15 532,0
92 735,4
101 692,3

40 564,0
4 311,1
37 859,1
39 513,0

36,7%
27,8%
40,8%
38,9%

-2 237,4
53 385,7
39 157,9
14 194,8

-847,6
110 420,7
100 843,2
9 567,5

-1 389,8
-57 035,0
-61 685,3
4 627,3

164,0%
-51,7%
-61,2%
48,4%

32,8
50 691,8
48 701,1

9,6
92 767,0
92 735,4

23,2
-42 075,2
-44 034,3

241,7%
-45,4%
-47,5%

1 974,8
15,9

29,8
1,8

1 945,0
14,1

6 526,8%
783,3%

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat
Na koniec 2021 roku FPCOV-19 osiągnął sumę bilansową w wysokości 151,0 mld zł, w tym: aktywa finansowe funduszu,
które obejmowały m.in. lokowanie wolnych środków w instrumenty dłużne w wysokości 19,8 mld zł oraz aktywa
z tytułu środków wykorzystanych przez dysponentów wyniosły 130,6 mld zł.
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na rzecz FPCOV-19 wyniosły 141,2 mld zł, zaś wynik finansowy FPCOV19 odnotowano na poziomie -2,2 mld zł.

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),
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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. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg
krajowych w Polsce.
Realizacja zadań funduszu
Łączne wpływy KFD w 2021 roku wyniosły 17,2 mld zł, co stanowiło 83,4 % kwoty planowanej, w tym m.in. z:





opłaty paliwowej – 6,7 mld zł,
tytułu refundacji z budżetu środków europejskich – 4,6 mld zł,
dotacji z budżetu państwa – 1,3 mld zł,
kredytów zaciągniętych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 2,1 mld zł.

TABELA 16: Przepływy finansowe KFD (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wpływy z opłaty paliwowej
Wpływy z refundacji z funduszy UE
Wpływy z kredytów
Wpływy z emisji obligacji
Wpływy z poboru opłat za przejazd
Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien
Wpływy od operatorów autostrad płatnych
Pozostałe wpływy
Środki budżetowe
RAZEM WPŁYWY
Wydatki na zadania drogowe
Wypłaty na rzecz operatorów autostrad płatnych
Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd
Wydatki na obsługę kredytów i obligacji
Pozostałe wydatki
RAZEM WYDATKI

2021
6 670,9
4 621,8
2 068,0
0,0
1 943,8
218,3
201,6
-11,6
1 300,0
17 012,8
13 168,8
1 883,1
483,3
2 431,1
6,2
17 972,5

2020
4 888,3
4 404,4
4 602,6
0,0
1 979,2
183,3
199,7
326,7
1 200,0
17 784,2
13 232,0
1 941,8
416,1
2 244,0
7,8
17 841,7

Zmiana r/r
nominalna
%
1 782,6
36,5%
217,4
4,9%
-2 534,6
-55,1%
0,0
-35,4
-1,8%
35,0
19,1%
1,9
1,0%
-338,3
100,0
8,3%
-771,4
-4,3%
-63,2
-0,5%
-58,7
-3,0%
67,2
16,1%
187,1
8,3%
-1,6
-20,5%
130,8
0,7%

W 2021 roku zawarte zostały dwie umowy finansowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na mocy których zostały
udzielone kredyty:
 nr 93.679 - S6 Obwodnica Trójmiasta, umowa na kwotę 240,0 mln EUR,
 nr 93.716 - S14 Expressway Lodz Western Bypass, umowa na kwotę 200,0 mln EUR.
Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2021 roku wyniosły 18,1 mld zł, w tym:
 płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
wyniosły 13,3 mld zł,
 wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd 0,5 mld zł,
 wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,4 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na
obsługę kredytów 1,8 mld zł),
 wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych wyniosły 1,9 mld zł.

49/125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości 58,9 mld zł, tj. o 0,50% wyższą od stanu
z końca 2020 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 2021 roku 57,0 mld zł i był
wyższy od stanu z końca 2020 roku o 2,1%. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych na potrzeby KFD kredytów
i wyemitowanych obligacji w kwocie 57,6 mld zł były wyższe od stanu na koniec 2020 roku o 2,0%.
TABELA 17: Główne wielkości charakteryzujące działalność KFD (w mln zł)
Wyszczególnienie
Suma bilansowa
Należności od SP z tytułu rozliczenia wypłat KFD
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
oraz emisji obligacji
Wynik finansowy

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
%
305,7
0,5%
1 194,3
2,1%

58 911,3
57 042,9

58 605,6
55 848,6

57 561,7

56 413,8

1 147,9

2,0%

-1 622,2

-1 613,2

-9,0

0,6%

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.
Realizacja zadań funduszu
Wpływy do FK w 2021 roku wyniosły 7,5 mld zł i były to wpływy z budżetu państwa w wysokości 5,2 mld zł oraz wpływy
z opłaty paliwowej w wysokości 2,3 mld zł.
Łączne wydatki z funduszu wyniosły 1,6 mld zł (82,7% planu finansowego), w tym:



wydatki na inwestycje PKP PLK S.A. oraz PKP SKM 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,
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wydatki bieżące wynikające z zadań zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) wyniosły 0,6 mld zł,
wydatki związane z nabyciem przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A. wyniosły 0,6 mld zł.

TABELA 18: Główne wielkości charakteryzujące działalność FK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe
Wynik finansowy
Wpływy do Funduszu:
Wpływy z budżetu państwa
Wpływy z tytułu opłaty paliwowej
Środki przekazane przez Urząd Dozoru Technicznego
Pozostałe wpływy
Wydatki z Funduszu:
Wydatki na zadania kolejowe
budowa i przebudowa linii kolejowych (inwestycje)
zakup, modernizacja, naprawa pojazdów
kolejowych - samorządy województw
nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A.
wydatki bieżące PKP PLK S.A.
Pozostałe wydatki

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
%

7 313,9
7 295,0

1 422,6
1 404,3

5 891,3
5 890,7

414,1%
419,5%

14,0
7 519,40
5 177,7
2 282,1
50,0
9,6
1 628,1
1 627,3
312,7

7,4
1 831,32
0,0
1 753,9
50,0
27,4
1 189,8
1 188,9
282,2

6,6
5 688,1
5 177,7
528,2
0,0
-17,8
438,3
438,4
30,5

89,2%
310,6%
30,1%
0,0%
-65,0%
36,8%
36,9%
10,8%

110,0

135,5

-25,5

-18,8%

600,0
604,6
0,8

0,0
771,2
0,9

600,0
-166,6
-0,1

-21,6%
-11,1%

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na koniec 2021 roku FK osiągnął sumę bilansową w wysokości 7,3 mld zł, natomiast wynik finansowy FK uzyskany
w 2021 roku wyniósł 14,0 mln zł.

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.
Realizacja zadań Funduszu
W 2021 roku łączne wpływy FŻŚ wyniosły 3,1 mln zł, w tym 1,5 mln zł stanowiła dotacja z NFOŚiGW, natomiast wydatki
FŻŚ wyniosły 4,1 mln zł, co stanowi 27,7% kwoty planowanej.
W 2021 roku zostało zawartych pięć umów o udzielenie kredytu preferencyjnego na łączną kwotę 1,9 mln zł.
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TABELA 19: Główne wielkości charakteryzujące działalność FŻŚ (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe
Suma bilansowa
Należności z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe
Wynik finansowy
Wpływy z dotacji z NFOŚiGW pomniejszone o zwrot
niewykorzystanej kwoty dotacji za rok ubiegły
Udzielone kredyty preferencyjne pomniejszone o umorzenia
kredytów preferencyjnych
Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
%

51,3
3,6

52,7
4,0

-1,4
-0,4

-2,7%
-10,0%

-1,1

-0,1

-1,0

1 000,0%

1,5

1,4

0,1

7,1%

1,1

0,0

1,1

-

0,2

0,1

0,1

100,0%

Na koniec 2021 roku Fundusz osiągnął sumę bilansową na poziomie 51,3 mln zł, co stanowi 104,4% planu
finansowego.

FUNDUSZ DOPŁAT (FD)
W 2021 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 2021r. nadwyżki odsetek od kredytów mieszkaniowych o stałej stopie
procentowej wyniosły 0,2 mln zł, zwiększając stan FD z tego tytułu do kwoty 2,7 mln zł.
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. Dodatkowo, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia
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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.) BGK
dokonał zmian w umowach zawartych z instytucjami kredytującymi w celu uregulowania obsługi zmian wynikających
z tej ustawy, tj.:
 możliwości kapitalizowania odsetek w okresie zawieszenia spłat rat kredytu,
 wydłużenie okresu stosowania dopłat w przypadku zawieszenia spłat kapitału i odsetek lub samych odsetek,
 stosowanie dopłat w okresie karencji w spłacie kapitału - przy zachowaniu ośmioletniego okresu stosowania
dopłat.
Według informacji przekazanych przez banki kredytujące w okresie 2020 - 2021 roku zastosowano zawieszenie spłat
kredytu, które skutkowało wydłużeniem okresu stosowania dopłat w odniesieniu do 369 kredytów RnS.
Na koniec 2021 roku w obsłudze banków kredytujących pozostawały 191 971 kredyty preferencyjne udzielone
w latach 2007-2013. Według stanu na 31 grudnia 2021r. dopłaty naliczone zostały w odniesieniu do 11 kredytów, dla
których zostały spełnione warunki uprawniające do wystąpienia o dopłaty. Od początku obsługi programu do dnia
31 grudnia 2021r. z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych BGK przekazał bankom kredytującym łączną kwotę
dopłat w wysokości 4 519,0 mln zł, z czego dopłaty przekazane w 2021 roku stanowiły kwotę 3,9 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 2021 roku polegały na przyjmowaniu, ocenie
i kwalifikacji wniosków o finansowe wsparcie oraz zawieraniu i obsłudze umów z lat 2015 - 2021. Od początku
programu do 31 grudnia 2021r. wypłacono kwotę 1 521,4 mln zł, z czego w 2021r. 529,3 mln zł. W 2021r. do
udzielenia finansowego wsparcia z FD zakwalifikowano 305 wniosków na łączną kwotę 1 374,7 mln zł. Od początku
programu do dnia 31 grudnia 2021r. zawarto (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 1 719 umów na łączną kwotę
wsparcia 2 232,5 mln zł, z czego w 2021r. zawarto (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 184 umów na łączną kwotę
922,9 mln zł. Od początku programu do dnia 31 grudnia 2021r. inwestorzy zakończyli i rozliczyli 1 482 przedsięwzięć,
w wyniku, których powstało 23 987 lokali mieszkalnych, 198 mieszkań chronionych, 11 pomieszczeń tymczasowych,
1 348 miejsc w noclegowniach, ogrzewalniach i schroniskach dla osób bezdomnych, z czego w 2021r. rozliczono łącznie
77 przedsięwzięć w wyniku, których utworzono 2 075 lokali mieszkalnych, 1 mieszkanie chronione, 50 miejsc
w ogrzewalni, 43 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 26 miejsc w noclegowni.
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 2021r. 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 2021r. z tytułu udzielonych kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego
oraz dodatkowego finansowego wsparcia BGK przekazał instytucjom kredytującym środki na finansowe wsparcie
w łącznej wysokości 3 024,1 mln zł, z czego w 2021r. 3,7 mln zł.
Program popierania budownictwa mieszkaniowego
Od początku programu do dnia 31 grudnia 2021r. z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów BGK
przekazał środki w łącznej wysokości 181,8 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,
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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 2021r. kwotą w wysokości 76,6 mln zł, zwiększając stan środków FD z tego tytułu do kwoty
466,6 mln zł. Wypłaty z tytułu dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów do dnia 31 grudnia 2021r. wyniosły
181,8 mln zł, z czego w 2021 roku 64,2 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 2021r. łączna
kwota dopłat prognozowanych do wypłaty wynikająca ze złożonych wniosków wyniosła 194,3 mln zł, w tym
planowane wypłaty na 2021r. stanowiły kwotę 6,7 mln zł. W 2021r. wypłacono dopłaty do czynszów w łącznej kwocie
2,6 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2021r. do BGK z 26 gmin wpłynęło 91 wniosków o zawarcie umowy w sprawie
stosowania dopłat, na podstawie których gminy wnioskowały o objęcie dopłatami 3 677 lokali. Na podstawie
złożonych wniosków BGK podpisał 82 umowy w sprawie stosowania dopłat, obejmujących łącznie 3 333 mieszkań.
TABELA 20: Główne wielkości charakteryzujące działalność FD (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń ustawowych
Wpływy z tyt. zasileń z wolnych środków RFRM
Wypłaty z tyt. programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi
Wypłaty z tyt. programu finansowego wsparcia rodzin w
nabywaniu własnego mieszkania1
Wypłaty z tyt. programu finansowego wsparcia budownictwa
mieszkaniowego na wynajem
Wypłaty z tyt. programu dopłat do czynszów
Wypłaty z tyt. programu popierania budownictwa czynszowego
1

2021

Zmiana r/r
nominalna
%

2020

1 915,7
1 906,1

367,7
319,8

1 548,0
1 586,3

421,0%
496,0%

-3,9
369,2
1 833,0
3,7

-4,5
463,2
0,0
5,3

0,6
-94,0
1 833,0
-1,6

-13,3%
-20,3%
-30,2%

3,9

62,5

-58,6

-93,8%

529,3

176,1

353,2

200,6%

2,6
64,2

1,2
111,1

1,4
-46,9

116,7%
-42,2%

dopłaty należne od stycznia do grudnia 2021 (grudzień 2021r. płatny w styczniu 2022r.)

W 2021 roku FD został zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 299,9 mln zł, w tym 3,7 mln zł na program
MdM, 2,6 mln zł na program MnS oraz 293,7 mln zł na program BSK. Dodatkowo w 2021 roku program BSK został
zasilony kwotą 1 833,0 mln zł z wolnych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM). Ponadto,
w 2021r. wyodrębniony w FD rachunek dla obsługi programu SBC został zasilony z budżetu państwa dotacją
w wysokości 69,3 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Suma bilansowa FD (ze środkami SBC) na koniec grudnia 2021r. wyniosła 1 915,7 mln zł i była o 1 548,0 mln zł wyższa
od stanu na koniec 2020r. Wypracowany w 2021r. wynik finansowy FD wyniósł -3,9 mln zł i był wyższy o 0,6 mln zł od
uzyskanego w 2020r.
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FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW (FTIR)
Celem Funduszu jest poprawa efektywności energetycznej przez pomoc finansową dla Inwestorów realizujących
termomodernizacje, w tym ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego oraz przeprowadzających przedsięwzięcia
remontowe a także wypłata rekompensat dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych
realizujących remont z własnych środków bądź posiłkujących się kredytem bankowym.
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,
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 2021 roku Fundusz realizował także zadania związane ze współfinansowaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych.
Celem programu Stop Smog jest likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizacja
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osobom ubogim energetycznie. To finansowana ze środków FTiR forma
pomocy państwa na realizację gminnych programów niskoemisyjnych, uchwalanych w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Przedsięwzięcia są realizowane na podstawie porozumienia zawieranego
z gminą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na rzecz i w imieniu ministra
właściwego do spraw klimatu.
W 2021 roku Fundusz realizował obsługę zadań określonych w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, 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 2021 roku i w latach poprzednich wg zasad określonych
w w/w ustawie.
W 2021 roku weszły 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 – nastąpiła zmiana parametrów programu Stop Smog, przeznaczonego
na wsparcie osób ubogich energetycznie, będących właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Po
zmianie przepisów nastąpiło zawarcie porozumienia trójstronnego określającego warunki współpracy BGK
z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW. Do tego czasu program realizowany był przez BGK na
podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 05 marca 2019r.

Realizacja zadań Funduszu
W 2021 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
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń ustawowych
Liczba przyznanych premii (szt.)
Liczba wypłaconych premii (szt.)
Kwota przyznanych premii
Kwota wypłaconych premii
Liczba porozumień dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych
Kwota porozumień dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych
Liczba wypłat dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych
Kwota wypłat dot. przedsięwzięć niskoemisyjnych

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
%

531,5
531,5

474,5
474,4

57,0
57,1

12,0%
12,0%

-3,8
175,9
1 407
1 485
115,8
102,7
3
4,8
19
15,8

-1,2
0
1 347
1 606
102,0
101,7
7
37,4
15
7,6

-2,6
175,9
60,0
-121,0
13,8
1,0
-4,0
-32,6
4,0
8,2

216,7%
4,5%
-7,5%
13,5%
1,0%
-57,1%
-87,2%
26,7%
107,9%

W 2021 roku wpłynęły 1 493 nowe wnioski o premię termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną. Przyznano
1 407 premii na łączną kwotę 115,8 mln zł. Wydano 1 485 decyzji o wypłacie premii na łączną kwotę 102,7 mln zł.
W ramach programu Stop Smog w obsłudze było 10 porozumień z gminami. Na ich podstawie zrealizowano 19 wypłat
na łączną kwotę 15,8 mln zł.
Kwota zobowiązań z tytułu przyznanych, a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych, remontowych,
kompensacyjnych oraz wypłat dotyczących współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych na koniec 2021 roku
wyniosła 161,2 mln zł. W 2021 Fundusz otrzymał zasilenie z budżetu w wysokości 175,9 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
W stosunku do stanu z końca 2020 roku suma bilansowa FTiR na koniec 2021 roku była wyższa o 57,0 mln zł
i ukształtowała się na poziomie 531,5 mln zł. Wynik finansowy Funduszu za 2021 rok był ujemny, wyniósł -3,8 mln zł
i był niższy od osiągniętego na koniec 2020 roku o 2,6 mln zł.

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. Na mocy
Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 2232) spłata kredytu studenckiego może zostać objęta poręczeniem BGK do 100% kwoty kapitału
kredytu wraz z odsetkami, a w przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności powstałej z tytułu poręczenia,
poręczyciel może umorzyć tę wierzytelność w całości lub części. Od 18 grudnia 2021r., czyli od wejścia w życie
nowelizacji ustawy, oprocentowanie kredytu studenckiego jest zmienne i stanowi sumę marży instytucji kredytującej
oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, przy czym marża Instytucji kredytującej jest stała
w okresie kredytowania i wynosi nie więcej niż 2 punkty procentowe.
Realizacja zadań Funduszu
W okresie funkcjonowania systemu kredytów studenckich skorzystało z nich łącznie ponad 407 tysięcy studentów.
W 2021 roku z Funduszu wypłacono 1,0 mln zł z tytułu dopłat do odsetek kredytów studenckich, natomiast umorzono
kredyty w całości lub części w kwocie 2,0 mln zł.
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W 2021 roku Fundusz został zasilony środkami z budżetu w kwocie 3,8 mln zł. Środki niewykorzystane w 2021r.
w kwocie 0,03 mln zł zostały zwrócone do MEiN w styczniu 2022r. Dotacja w tej wysokości wystarczyła na bieżącą
i terminową realizację dopłat w 2021 roku.
TABELA 22: Główne wielkości charakteryzujące działalność FKS (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń budżetowych1
Wypłaty środków z Funduszu:
Dopłaty do odsetek kredytów studenckich
Dopłaty do umorzeń kredytów studenckich
1

Zmiana r/r
nominalna
%

2020
0,7

0,7

0,0

0,0%

-0,8
3,8
3,0
1,0
2,0

-0,7
8,4
7,7
5,8
1,9

-0,1
-4,6
-4,7
-4,8
0,1

14,3%
-54,8%
-61,0%
-82,8%
5,3%

w zasileniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji do MEiN z 2020r. i 2021r.

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021 roku suma bilansowa Funduszu wyniosła 0,7 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2021 roku
zamknął się stratą zbliżoną do poziomu roku 2020, i wyniósł - 0,8 mln zł.

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 9 października 2015r. (Dz.U. z 2021 poz. 1516 z późn. zm.).
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 2021r. są zawarte umowy z 35 kredytodawcami w sprawie
realizacji ustawy.
TABELA 23: Główne wielkości charakteryzujące działalność FWK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń ustawowych
Wypłaty z tytułu wypłaty wsparcia

2021

Zmiana r/r
nominalna
%

2020

604,5
604,4

611,9
611,7

-7,4
-7,3

-1,2%
-1,2%

-1,2
0,0
4,4

2,4
0,0
2,5

-3,6
0,0
1,9

76,0%

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 2021r. zarejestrowano 1 286 umów o udzielenie wsparcia na łączną przyznaną kwotę wsparcia
37,7 mln zł. Na wydatki Funduszu składają się wypłaty, umorzenia oraz wynagrodzenie prowizyjne. Na dzień 31 grudnia
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2021r. wypłacono 17 635 rat wsparcia w kwocie 23,4 mln zł (bez uwzględnionych zwrotów) oraz umorzono wypłacone
wsparcie w kwocie 0,8 mln zł. Do Funduszu wpłynęły spłaty wypłaconego wsparcia w kwocie 3,2 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa FWK wyniosła 604,5 mln zł. Wynik finansowy FWK w 2021 roku był ujemny
i wyniósł -1,2 mln zł.

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 Finansów. W 2021 roku wypłaty związane z kosztami realizacji zadań
przez podmiot zarządzający wyniosły 1,0 mln zł, łączna kwota wypłat na rzecz podmiotu zarządzającego wyniosła
3,6 mln zł. W ramach Funduszu, w roku 2021, Bank uzyskał dochody z tytułu odsetek otrzymanych od depozytów
w wysokości 0,2 mln zł (ujęcie kasowe), łączna wartość dochodów z tego tytułu od początku trwania Funduszu
wyniosła 7,8 mln zł.
TABELA 24: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu FPN (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń ustawowych
Wypłaty na finansowanie zespołów badawczych i podmiot
zarządzający

2021

Zmiana r/r
nominalna
%

2020

502,4

504,0

-1,6

-0,3%

-0,5
0,0
1,0

3,0
0,0
2,6

-3,5
0,0
-1,6

-61,5%

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 502,4 mln zł. Wynik finansowy Funduszu w 2021r. był
ujemny i zamknął się kwotą -0,5 mln zł.

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.
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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 2021r. nie było zasileń z ww. źródła.
Łączna kwota zrealizowanych wypłat na rzecz podróżnych wg stanu na 31.12.2021r. wyniosła 226,2 mln zł, z czego
w roku 2021 wypłacono 76,4 mln zł.
TABELA 25: Główne wielkości charakteryzujące działalność TFZ (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń
Wypłaty z tytułu dopłat

2020

Zmiana r/r
nominalna

%

73,6

99,9

-26,3

-26,3%

-0,6
0,0
226,2

-0,2
300,0
200,0

-0,4
-300,0
26,2

200,0%
13,1%

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 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. 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.”).
W 2021r. nie było zasileń funduszu środkami z ww. źródła.
Wolne środki są lokowane w bony pieniężne NBP lub depozyty u Ministra Finansów. Na dzień 31 grudnia 2021r. zostało
zawartych 11 umów o współpracy z bankami kredytującymi w sprawie realizacji ustawy. Banki zawarły 495 umów
kredytu z dopłatami na łączną kwotę 939,7 mln zł. Kwota wypłaconych dopłat wyniosła 9,6 mln zł.
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TABELA 26: Główne wielkości charakteryzujące działalność FDO (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Dłużne papiery wartościowe
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń
Wypłaty z tytułu dopłat do oprocentowania

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna

%

39,3
39,2

48,5
48,2

-9,2
-9,0

-19,0%
-18,7%

-0,8
0,0
9,6

-0,5
50,0
1,1

-0,3
-50,0
8,5

60,0%
772,7%

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 39,3 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2021 roku był
ujemny i zamknął się kwotą -0,8 mln zł.

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 2022 r. poz. 445)
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 2021 r. przedłużono do 30 czerwca 2022r. wprowadzone w 2020 roku szczególne
warunki udzielania gwarancji de minimis w związku z COVID-19, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom
gospodarczym pandemii. Do oferty, w maju 2021r., wprowadzono gwarancje leasingu (LGL-PFG). Gwarancje są
udzielane w ramach KFG i są objęte regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 70%
z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Realizacja zadań Funduszu
W 2021 roku w ramach KFG udzielono 91 705 gwarancji na kwotę 34 169,5 mln zł. Narastająco od początku
funkcjonowania Funduszu tj. od dnia 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2021r. udzielono 213 346 gwarancji na kwotę
73 582,95 mln zł. W 2021 roku zrealizowano 966 wypłat z tytułu udzielonych gwarancji na łączną kwotę 186,3 mln zł.
W 2021 roku ramach LGL-PFG udzielono 1 237 gwarancji na kwotę 211,0 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, w 2020 roku środkami
w wysokości 88,2 mln zł, a w 2021 roku zasilenie środkami UE wyniosło 6,0 mln zł. Nie było konieczności zasilenia
Funduszu środkami z budżetu państwa na pokrycie kosztów i wydatków.
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TABELA 27: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu KFG (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy do Funduszu narastająco w okresie, w tym:
z instrumentów UE
pozostałe wpływy
Wypłaty z Funduszu narastająco w okresie, w tym:
wypłaty gwarancji
pozostałe wydatki

2020

Zmiana r/r
nominalna
%

905,3

1 082,3

-177,0

-16,4%

-5,0
13,2
6,0
7,3
193,6
186,3
7,3

23,8
117,4
88,2
29,1
126,7
122,9
3,9

-28,8
-104,2
-82,2
-21,8
66,9
63,4
3,4

-88,8%
-93,2%
-74,9%
52,8%
51,6%
87,2%

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 905,3 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2021 roku
był ujemny i wyniósł -5,0 mln zł.

FUNDUSZ GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH (FGP)
Fundusz Gwarancji Płynnościowych („Fundusz”, „FGP”) został utworzony w BGK na podstawie 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.). 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 2021 roku udzielono 1 909 gwarancji na kwotę 14 184,5 mln zł, z czego 1 263 gwarancje spłaty kredytu na kwotę
11 131,1 mln zł i 646 gwarancji spłaty limitu faktoringowego na kwotę 3 053,4 mln zł. W 2021 roku zrealizowano
2 wypłaty w ramach gwarancji spłaty limitu faktoringowego na łączną kwotę 0,2 mln zł.
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TABELA 28: Główne wielkości charakteryzujące działalność Funduszu FGP (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy do Funduszu narastająco w okresie, w tym:
z emisji obligacji
pozostałe wpływy
Wypłaty z Funduszu narastająco w okresie, w tym:
wypłaty gwarancji
pozostałe wydatki

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna

%

212,9

93,2

119,7

128,4%

120,0
121,3
0,0
121,3
1,7
0,2
1,5

92,9
94,1
0,0
94,1
0,9
0,0
0,9

27,1
27,2
0,0
27,2
0,8
0,2
0,6

29,2%
28,9%
28,9%
88,9%
66,7%

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 212,9 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2021 roku
był dodatni i wyniósł 120,0 mln zł.

EKOLOGICZNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI (EFPIG)
Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z dniem 1 stycznia
2021r. na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127). Fundusz działa na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, z późn. zm.).
Utworzenie Funduszu ma na celu poszerzenie instrumentów oddziaływania programu priorytetowego „Czyste
Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej
„NFOŚiGW”) i realizowanego przez 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program służy
zwiększeniu efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszeniu emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez jednorodzinne budynki mieszkalne poprzez wymianę
starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji tych
budynków.
Funkcjonowanie Funduszu wiąże się z realizacją rządowego Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze”
z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.
Realizacja zadań Funduszu
W 2021 roku udzielono 204 gwarancje na kwotę 7,8 mln zł. W 2021 roku nie było żadnych wypłat z tytułu udzielonych
gwarancji.
Środki z tytułu zasilenia Funduszu z NFOŚiGW wpłynęły na rachunek EFPiG 18 czerwca 2021 w kwocie 2,2 mln zł.
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TABELA 29: Główne wielkości charakteryzujące działalność EFPiG (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:
Wynik finansowy
Wpływy do Funduszu narastająco w okresie, w tym:
ze środków NFOŚiGW
pozostałe wpływy
Wypłaty z Funduszu narastająco w okresie, w tym:
wypłaty gwarancji
pozostałe wydatki

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna

%

1,7

0,0

1,7

-

-0,8
2,2
2,2
0,0
0,5
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-0,8
2,2
2,2
0,0
0,5
0,0
0,5

-

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2021r. suma bilansowa Funduszu wyniosła 1,7 mln zł. Wynik finansowy Funduszu 2021 roku był
ujemny i wyniósł -0,8 mln zł.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA (RFRM)
W 2021r. został utworzony Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Celem Funduszu jest poprawa dostępności
mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem
na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Sytuacja spowodowana epidemią COVID-19 w 2020r.
znacząco zmniejszyła wpływy do budżetu samorządów, czego efektem w kolejnych latach mogłoby stać się
ograniczenie ich aktywności we wspieraniu tego typu inwestycji. Środki RFRM służą sfinansowaniu części lub całości
wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM.
W 2021r. RFRM został zasilony z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotacją w wysokości 3 438,0 mln zł. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wolne środki Funduszu w wysokości 1 833,0 mln zł zasiliły
w 2021r. Fundusz Dopłat w celu umożliwienia BGK pokrycia zobowiązań związanych z realizacją programu wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Ponadto wolne środki Funduszu w wysokości 105,0 mln zł zasiliły
w 2021r. Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
W 2021r. do BGK z Krajowego Zasobu Nieruchomości wpłynęło 470 dyspozycji wypłat ze środków RFRM wraz
z wnioskami, na podstawie których zrealizowano 455 dyspozycji na łączną kwotę wsparcia finansowego gmin
w wysokości 1 325,6 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Suma bilansowa RFRM wg stanu na koniec 2021r. wyniosła 177,4 mln zł. Główną pozycją aktywów są środki RFRM
lokowane w formie depozytu, które według stanu na 31 grudnia 2021r. wyniosły 168,0 mln. zł. Wypracowany w 2021r.
wynik finansowy RFRM wyniósł -0,4 mln zł.
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TABELA 30: Główne wielkości charakteryzujące działalność RFRM (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wielkości bilansowe:
Suma bilansowa
Depozyty u Ministra Finansów
Wynik finansowy i wielkości rzeczowe:

Wynik finansowy
Wpływy z tyt. zasileń z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
Przekazanie wolnych środków RFRM do innych funduszy
Wypłaty z tyt. wsparcia na rzecz gmin

2021

Zmiana r/r
nominalna

2020

%

177,4
168,0

0,0
0,0

177,4
168,0

-

-0,4
3 438,0

0,0
0,0

-0,4
3 438,0

-

1 938,0
1 325,6

0,0
0,0

1 938,0
1 325,6

-

RZĄDOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY (RFM)
Rządowy Fundusz Mieszkaniowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie Ustawy z dnia
1 października 2021r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, wprowadzającej rozwiązania będące środkiem
realizacji programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”.
Celem Funduszu jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych dzięki eliminacji
bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez banki kredytujące wkład własny przy udzieleniu
kredytu hipotecznego poprzez możliwość objęcia tych kredytów gwarancjami BGK, a także powstrzymanie
negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności w odniesieniu do sytuacji rodzin
spłacających kredyt hipoteczny zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez
dokonywanie spłat rodzinnych w związku z powiększeniem się gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie lub
kolejne dziecko.
Środki Rządowego Funduszu Mieszkaniowego będą przeznaczane na pokrywanie kosztów i wydatków BGK związanych
z udzielaniem gwarancji, w tym wypłaty z tytułu tych gwarancji i dokonywanie spłat rodzinnych na poczet kapitału
kredytów mieszkaniowych udzielonych z gwarancją BGK.
Uruchomienie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego planowane jest w roku 2022.

FUNDUSZ KREDYTOWANIA STUDIÓW MEDYCZNYCH (FKSM)
Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych został ustanowiony na mocy Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232). Celem Funduszu jest
finansowe wsparcie studentów płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują
w języku polskim. Studenci mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów na studia medyczne, poręczeń tych
kredytów przez BGK, a także z całkowitych lub częściowych umorzeń kredytów na studia medyczne.
Rozpoczęcie obsługi kredytów na studia medyczne planowane jest w 2022r.

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.
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,
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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 2021 roku w ramach tej usługi zrealizowano:



8 zleceń płatności na kwotę ogółem 6,1 mln zł, ze środków europejskich – w ramach Perspektywy Finansowej
2007-2013,
100 838 zleceń płatności na kwotę 53,4 mld zł, z czego 611 zleceń płatności o wartości 67,4 mln zł dotyczyło
krajowego współfinansowania – w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.

Od początku świadczenia tej usługi, do końca 2021 roku zrealizowano:



741 802 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,
517 893 zlecenia płatności na kwotę 260,9 mld zł, z czego 2 636 zleceń płatności o wartości 229,9 mln zł dotyczyło
krajowego współfinansowania – w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
BGK pełni rolę operatora Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace nad
uruchomieniem Programu rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2021.
Program ma na celu:







Pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów,
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
Poprawę warunków życia obywateli,
Powstanie nowych miejsc pracy,
Wsparcie zrównoważonego rozwoju,
Efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95%
inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta, województwa a także związki JST w całej Polsce.
Celem Programu jest realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających:




Produktywność,
Efektywność ekonomiczną,
Atrakcyjność inwestycyjną JST.

Samorządy ubiegają się o dofinansowanie składając elektronicznie wniosek w aplikacji przygotowanej przez BGK. Rolą
Banku jest także weryfikacja formalna składanych wniosków. Po zakończeniu naboru Bank przygotowuje raport
zbiorczy i przekazuje go do Komisji przy KPRM odpowiedzialnej za opracowanie rekomendacji, na podstawie której
Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o objęciu dofinansowaniem inwestycji.
W 2021r. zrealizowano pierwszy pilotażowy nabór Programu (termin naboru 02.07 – 15.08.2021). Pod koniec
2021 roku Komisja przy KPRM dokonała oceny wniosków złożonych w czasie trwania Pierwszej Pilotażowej Edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na podstawie rekomendacji tej Komisji Prezes
Rady Ministrów podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem 4 040 inwestycji oszacowanych przez JST na kwotę
23,9 mld zł.
Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji na poziomie od 80 do nawet 98% ich wartości.
Minimalny wymagany wkład własny wynosił od 2 do 20% wartości inwestycji i był uzależniony od priorytetu obszaru
inwestycji wskazanego przez JST we wniosku o dofinansowanie, a także od edycji, w której JST aplikowało
o dofinansowanie.
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W pierwszej pilotażowej edycji każdy samorząd mógł złożyć 3 wnioski:




1 wniosek bez limitu kwoty,
1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł,
1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł.

Liczba złożonych wniosków w pierwszej pilotażowej edycji wskazuje na duże zainteresowanie JST partycypacją w tym
programie. Podczas pierwszego pilotażowego naboru samorządy złożyły 7 998 wniosków o dofinansowanie na kwotę
93,3 mld zł.
Podsumowanie I pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota
dofinansowania w podziale na województwa.
Dane w mld zł
12% 2,8

Mazowieckie
9% 2,1

Śląskie

8% 2,0

Wielkopolskie

8% 1,9

Małopolskie
Lubelskie

8% 1,9

Łódzkie

8% 1,9
7% 1,8

Podkarpackie

7% 1,7

Dolnośląskie

5% 1,3

Kujawsko-pomorskie
Pomorskie

5% 1,2

Podlaskie

5% 1,2
4% 1,0

Zachodniopomorskie
Warmińsko‐mazurskie

4% 1,0

Świętokrzyskie

4% 1,0

Lubuskie
Opolskie
Dofinansowanie

3% 0,7
2% 0,5
23,9

28 grudnia 2021 roku uruchomione zostały kolejne 2 nabory (w tym nabór dedykowany jednostkom, w których
funkcjonowały PGR-y).
Obsługa bankowa i ewidencja księgowa zobowiązań i należności Skarbu Państwa
W 2021 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
2021 roku wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa będących w obsłudze BGK wyniosła 42 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
2021 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.
W trakcie rocznego zawieszenia płatności kapitałowych i odsetkowych, trwającego do 30 kwietnia 2021r.,
a wymuszonego znacznym osłabieniem rynku i dodatkowo wybuchem pandemii, kredytobiorca w jednej z umów
objętych Programem DOKE wynegocjował z wierzycielami warunki restrukturyzacji zadłużenia. Umowa
restrukturyzacyjna została zawarta w maju 2021r. z mocą obowiązującą od 30 kwietnia 2021r. Przewiduje ona
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pozostawienie długości okresów spłat i harmonogramów spłat bez zmian, ustalenie obniżonych rat kapitałowych po
okresie zawieszenia oraz terminy i źródło spłat zadłużenia z okresu zawieszenia. BGK podpisał z bankiem kredytobiorcy
aneks do umowy DOKE, który obejmuje zmienione zasady rozliczeń.
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.
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. W czwartym kwartale 2021 roku ogłoszono
postępowanie przetargowe mające na celu wybór pośredników finansowych realizujących wsparcie pożyczkowe
w latach 2022-2023.
Do końca 2021 roku udzielono, łącznie ze środków powierzonych i wkładu prywatnego 963 pożyczki o łącznej wartości
112 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 epidemiczną w kraju (pandemia 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. Projekt realizowany jest w modelu bezpośrednim z udziałem Pośredników finansowych. Do
końca 2021r. udzielono 237 pożyczek na łączną kwotę 17,35 mln zł.
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
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zewnętrznych usług doradczych lub szkoleniowych ze środków projektu. Od początku projektu certyfikowanych
zostało 331 podmiotów. W samym 2021 roku w ramach projektu certyfikowane „Znakiem Jakości”
zostały 116 podmioty ekonomii społecznej i 12 jednostek samorządu terytorialnego.
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 2021 roku dokonano ponad 1,7 tysiąca wypłat o wartości blisko 95 mln zł. Od początku prowadzenia wypłat do
końca 2021 roku Bank wypłacił blisko 80 tysięcy rekompensat na kwotę 4 821,4 mln zł.
Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie
Bank pełni również rolę operatora środków w ramach Rządowego 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. z 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 2021r. od początku działania programu
udzielono łącznie 5 870 pożyczek na kwotę ponad 401,8 mln zł, z czego 5 735 pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej, w wysokości 398,0 mln zł oraz 135 pożyczek o wartości 3,8 mln zł na utworzenie/wyposażenie miejsca
pracy.
W związku z panującą pandemią COVID-19, BGK wraz z MRiPS 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 (szerzej o pakiecie pomocy w rozdziale
5.4.).
Na dzień 31.12.2021r. pośrednicy finansowi zawarli łącznie 540 aneksów wprowadzających ww. ulgi do umów
pożyczkowych.
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 n/w pośredników finansowych:
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – udzielająca pożyczek na terenie województwa łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – udzielający
pożyczek na terenie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego – udzielająca pożyczek na terenie województwa podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości – udzielająca pożyczek na terenie całego kraju.

W modelu bezpośrednim udzielane są pożyczki w wysokości powyżej 2 mln zł. Natomiast pożyczki do wysokości
2 mln zł włącznie udzielane są przez w/w pośredników finansowych.
Do 31 grudnia 2021 roku w modelu bezpośrednim wpłynęły 83 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę
61,5 mln zł. W modelu pośrednim wpłynęło 50 wniosków na łączną kwotę 27,3 mln zł.
Wg stanu na koniec grudnia 2021r. w modelu bezpośrednim podpisano 60 umów pożyczek na łączną kwotę
27,1 mln zł, natomiast w modelu pośrednim podpisano 36 umów na łączną kwotę 20,9 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 blisko 299 mln EUR (w tym 212,6 mln EUR na rozwój paliw alternatywnych oraz 86,1 mln EUR
na ERTMS) wdrażany był w formule ogólnoeuropejskiego konkursu organizowanego w okresie od listopada 2019 roku
do lutego 2021 roku w oparciu o pięć okresowych okien naboru. W 2019 roku BGK przeszedł pozytywnie procedurę
weryfikacyjną i stał się pierwszym państwowym bankiem rozwoju, z którym Komisja Europejska podpisała umowę na
wdrażanie CEF TBF. Rolą Partnera Wdrażającego była 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 2021 roku, jako Partner Wdrażający kontynuował spotkania z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi
finansowaniem CEF TBF. Efektem prac było złożenie przez wnioskodawców dwóch projektów w ramach III i IV okna
naboru. Projekty przeszły pozytywną ocenę BGK oraz KE. Ostatecznie promotor jednego z ww. projektów zdecydował
się podpisać umowę o dofinansowanie z KE i realizować przedmiotowy projekt (umowa o dofinansowanie zakłada
realizację projektu do września 2023r.).
CEF 2 Alternative Fuel Infrastructure Facility
Instrument The Connecting Europe Facility - Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF 2 AFIF), który jest następcą
CEF Transport Blending Facility (CEF TBF), jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Rozwiązanie ma na
celu wspieranie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych, przyczyniając się do dekarbonizacji transportu
wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
CEF 2 AFIF finansuje rozwój infrastruktury paliw alternatywnych poprzez połączenie dotacji CEF ze środków UE ze
wsparciem finansowym (zwrotnym) instytucji finansowych takich jak BGK. O bezzwrotne wsparcie UE można się
ubiegać w latach 2021-2023 (pięć okresowych okien naboru dla projektów), a pula dostępnych środków UE wynosi
1,2 mld euro z puli „ogólnej” oraz 375 mln euro z puli „kohezyjnej” (środki przeznaczone dla państw UE słabiej
rozwiniętych tzw. „państw kohezyjnych”).
BGK jako Partner Wdrażający wspiera wnioskodawców i ocenia projekty oraz udziela finansowania zwrotnego (kredyt
ze środków własnych BGK, minimum 10 proc. wartości projektu).
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W dniu 17 września 2021r. Komisja Europejska przesłała zaproszenie do Banku do rozpoczęcia negocjacji projektu
umowy administracyjnej, na mocy której Bank miał pełnić rolę Partnera Wdrażającego. W dniu 11 stycznia 2022r. Bank
podpisał z Komisją Europejską umowę administracyjną, zgodnie z którą rozpoczął formalnie pełnić rolę Partnera
Wdrażającego z mocą obowiązywania od dnia 30 listopada 2021r.
W 2021 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 zadań w ramach programów rządowych, prowadzi działania w zakresie inwestycji kapitałowych.
Działania te realizowane są poprzez fundusze oraz inne wehikuły inwestycyjne i podmioty przez nie utworzone.
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. Ponadto Bank posiada także udziały
w KUKE 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 2021r.
wchodził Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN oraz utworzone w 2021r. spółki pozwalające rozszerzać działalność
inwestycyjną w sektorze wysokich technologii w postaci Zarządzającego Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
(Vinci S.A.) oraz Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (Vinci S.A. HiTech ASI S.K.A.).
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 2021r. wartość emisyjna w pełni opłaconych certyfikatów
w posiadaniu BGK wynosiła 1 296 mln zł.
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN finansuje inwestycje w sektorach takich jak: paliw i energii,
chemii i surowców, dóbr konsumpcyjnych, handlu i usług, ochrony zdrowia, produkcji przemysłowej i budowlanomontażowej, technologii, mediów oraz telekomunikacji, projektów infrastrukturalnych. Finansowanie może mieć
charakter kapitałowy oraz dłużny, obejmujące zarówno finansowanie nowych aktywów, jak i modernizację obecnych.
Dominującym obszarem inwestycji funduszu jest Polska, ale możliwe jest finansowanie inwestycji transgranicznych.
Wartość emisyjna certyfikatów inwestycyjnych w posiadaniu BGK na 31 grudnia 2021r. wyniosła 1 902 mln zł (w pełni
opłacona). W dniu 15 października 2021r. nastąpiło połączenie funduszu z PFR Inwestycje FIZ.
Obszar finansowania ekspansji zagranicznej
Grupa Kapitałowa BGK wspiera 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.
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 2021r. było to 7 podmiotów
zagranicznych.
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Łączna wartość emisyjna certyfikatów FEZ FIZ AN na 31 grudnia 2021r. wyniosła 338,5 mln zł, z czego opłacono
271,6 mln zł.
Fundusz Trójmorza
Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym
inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie
Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz
poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego inwestorom. Zarządzającym
funduszem jest firma Fuchs Asset Management S.A.
Fundusz rozpoczął działalność operacyjną i znajduje się obecnie w okresie inwestycyjnym. Pod koniec grudnia 2021
roku w portfelu funduszu znajdowały się 3 inwestycje. Liczba akcjonariuszy w przeciągu 12 ostatnich miesięcy wzrosła
z 7 do 11. Wartość zaangażowania BGK wynosi 750 mln EUR. Suma dokonanych przez BGK wpłat na 31.12.2021r.
wyniosła 274,7 mln EUR.
Obszar finansowania nowych technologii
BGK poprzez utworzenie dwóch spółek zależnych Vinci S.A. (Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi)
oraz Vinci S.A. HiTech ASI S.K.A. (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) rozszerza zakres działalności w sektorach
wysokich technologii m.in. o branże automotive, biotechnologii, energetyki, przemysłu kosmicznego,
teleinformatyczny oraz przemysłu 4.0. Misją nowego wehikułu inwestycyjnego jest dokonywanie inwestycji mających
na celu wypełnienie zidentyfikowanej luki w finansowaniu krajowych projektów innowacyjnych, w szczególności
znajdujących się na etapie granicznym między etapem wczesnego rozwoju (Venture Capital), a inwestycjami
w rozwinięte przedsiębiorstwa (Private Equity). Inwestycje w spółki projektowe będą dokonywane przy wykorzystaniu
instrumentów kapitałowych (takich jak akcje, udziały, wkłady do spółek osobowych oraz instrumenty pochodne) oraz
poprzez udzielanie finansowania z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, obejmujących obligacje, obligacje
zamienne czy też pożyczki.
Pozostałe działalności jednostek stowarzyszonych BGK
Do jednostek stowarzyszonych konsolidowanych do wyników Grupy BGK metodą praw własności zalicza się także
KUKE S.A., we współpracy z którą Bank realizuje działania w obszarze wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej
polskich przedsiębiorców, 11 spółek prowadzących działalność poręczeniową (fundusze poręczeniowe) oraz spółkę
zadaniową Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. Bank posiada jeszcze udziały w 3 funduszach poręczeniowych
o mniejszym zaangażowaniu.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Korporacja Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych 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. 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 S.A. 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.
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Konflikt zbrojny na Ukrainie rozpoczął się 24 lutego 2022 r i oszacowanie jego ostatecznych skutków na tym etapie jest
praktycznie niemożliwe. Łączna kwota zaangażowania KUKE w ramach działalności prowadzonej na podstawie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Ukrainie, Rosji i w Białorusi wyniosła na 24.02.2022r. blisko
48 mln zł. Zarząd KUKE podjął działania w celu ograniczenia istniejącego zaangażowania poprzez anulowanie limitów
kredytowych na kontrahentów z zaangażowanych w konflikt krajów. Moratorium na płatności zagraniczne przyjęte
przez Narodowy Bank Ukrainy i częściowe lub całkowite odcięcie Rosji od SWIFT spowoduje znaczące zmniejszenie
obrotów handlowych z krajami pozostającymi w konflikcie oraz zatrzymanie inwestycji w tym regionie. Dla KUKE
oznaczać to może spadek planowanej na 2022 r. prowizji z tytułu prowadzenia ubezpieczeń gwarantowanych przez
Skarb Państwa. Biorąc pod uwagę już zrealizowane w 2022 r. transakcje oraz wysokie prawdopodobieństwo
podpisania nowych, spadek planowanych przychodów z tyt. prowizji z umów ubezpieczenia dot. rynków Ukrainy, Rosji
i Białorusi może zostać skompensowany przychodami z umów ubezpieczenia dot. innych rynków. Ponadto, w związku
z cyklicznymi podwyżkami stóp procentowych zwiększeniu ulegną przychody z lokat w stosunku do pierwotnie
planowanych wartości.
W zakresie działalności KUKE prowadzonej na podstawie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych, wypłaty odszkodowań są pokrywane ze środków gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku bankowym „Interes Narodowy”. Rachunek ten w razie potrzeby może być zasilany środkami pochodzącymi
z pożyczek od Skarbu Państwa, których limit jest określany corocznie w ustawie budżetowej. Odszkodowania z tej
działalności nie obniżają wyniku finansowego KUKE, stąd spodziewany wzrost szkodowości z tytułu gwarantowanych
przez Skarb Państwa polis obejmujących ryzyka z Ukrainy, Rosji i Białorusi, nie wpłynie na pogorszenie wyników KUKE.
Więcej informacji o KUKE S.A. znajduje się na stronie https://kuke.com.pl/.
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 za zobowiązania mikro,
małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.
W listopadzie 2021 roku BGK zbył udziały w Bydgoskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Według stanu na
dzień 31 grudnia 2021r. BGK posiadał zaangażowanie w 14 funduszach poręczeniowych, z czego 11 ujmowano jako
jednostki stowarzyszone. Szczegółowe zestawienie funduszy znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy BGK.
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 zwiększenia 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),
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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 39.

5. STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU BGK I GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK
5.1

STRATEGIA BGK I GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK

Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania strategii BGK na lata 2021-2025. Rola banku, jako jedynej takiej
instytucji rozwoju w Polsce pozostała niezmienna. Bank skutecznie wypełnia lukę rynkową, a także podejmuje
działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagnacją. BGK odpowiada na główne wyzwania rozwojowe
w najważniejszych obszarach, współpracuje z rynkiem i stabilizuje go, a także dostosowuje działania do pojawiających
się potrzeb i trendów. Działania z kluczowymi interesariuszami skoncentrowane są na tym, aby wypracowywać
synergię, pełnić rolę partnera biznesowego, a przy tym nie konkurować z innymi instytucjami z sektora bankowego.
W dobie globalnej pandemii BGK skutecznie realizuje wsparcie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw m.in.
poprzez działania w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Najważniejsze parametry, wokół których koncentruje się strategia BGK na lata 2021-25 uwzględniają
aspekty związane z trwałym rozwojem gospodarczym kraju, zrównoważoną gospodarką oraz wspieraniem spójności
społecznej i terytorialnej. Głównym sposobem realizacji powyższych założeń jest odpowiednio dostosowany model
biznesowy składający się z kilku kluczowych programów, których zakres dostosowywany jest do potrzeb społecznogospodarczych kraju. Istotnym elementem strategii jest też zrównoważony rozwój BGK jako organizacji,
uwzględniający wewnętrzne aspekty i model zarządzania wpływem środowiskowym i społecznym działalności Banku.

5.2

KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK

Od blisko 100 lat Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje swoją misję związaną ze wspieraniem polskiej gospodarki.
W ramach bieżącej perspektywy strategicznej szczególnego znaczenia nabrały aspekty odnoszące się do zagadnień
związanych ze Zrównoważonym Rozwojem. Znajdują one odzwierciedlenie w misji, jaką jest „Wspieranie
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”, oraz wizji „Lider programów na rzecz zrównoważonego
rozwoju”. W 2021 roku idea zrównoważonego rozwoju realizowana była przez szereg przedsięwzięć podejmowanych
w banku, zarówno w ramach dedykowanego projektu o szerokich implikacjach dla całej organizacji, jak i również
w ramach działań strategicznych skupionych wokół jednego z 5 kluczowych filarów strategicznych (Zrównoważony
rozwój, Zaangażowanie społeczne, Współpraca i biznes międzynarodowy, Transformacja cyfrowa i procesowa i
Efektywny model zarządzania). Poza wyżej wymienionymi filarami biznesowymi strategia definiuje również dwa
wewnętrzne obszary, wokół których koncertują się działania organizacyjne: Efektywny Model Zarządzania oraz
Transformacja Cyfrowa i Procesowa. Definiują one sposób zorganizowania i działania tak, aby zwiększać skuteczność
działań w filarach biznesowych. Narzędziem, dzięki któremu zostaną osiągnięte cele założone w strategii są programy
BGK, które tworzą Model Biznesowy. Programy BGK mają odpowiadać na najważniejsze potrzeby społecznogospodarcze 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).
Zarówno filary jak i programy modelu biznesowego adresują najistotniejsze potrzeby społeczno-gospodarcze. Bank
Gospodarstwa Krajowego realizuje lub uczestniczy w realizacji wielu przedsięwzięć o skali lokalnej, krajowej oraz
międzynarodowej. Zgodnie z misją i wizją banku realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą 3W (woda, wodór
i węgiel). Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych
w przemyśle, energetyce i medycynie. 3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat
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nauki i administrację państwową. W skali międzynarodowej jednym z najistotniejszych przedsięwzięć, w które
zaangażowany jest BGK stanowi idea Trójmorza. Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem, współzałożycielem
i głównym inwestorem Funduszu Trójmorza. Istnienie Funduszu pogłębia relacje gospodarcze, które są kluczowe dla
dalszego rozwoju naszego regionu Europy.

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 i również wizji organizacji. Celem ujęcia zrównoważonego rozwoju w strategii banku na
lata 2021-2025 jest działanie z myślą o przyszłych pokoleniach, o budowaniu kapitału społecznego, o rozwoju
przedsiębiorczości, o polskim kapitale oraz o odpowiedzialnym finansowaniu. Ponadto, chcemy dołączyć do grona
europejskich banków rozwoju realizujących przedsięwzięcia wspierające zrównoważony rozwój. Potwierdzeniem
działania w sposób zrównoważony są starania uzyskania niezależnej oceny – pierwszego ratingu ESG (Environmental,
Social and Governance), 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 nieoddziałujące negatywnie na powietrze, ziemię,
wody gruntowe) oraz zrównoważone finansowanie (patrzenie w kategoriach skutków długoterminowych, a nie tylko
krótkoterminowych celów finansowych).
Raport Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/.
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,
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Zaangażowanie Społeczne jako filar strategii na lata 2021-2025 koncentruje się na czterech obszarach: Edukacja,
Kultura, Kultura fizyczna oraz Ekologia.
W ramach działań edukacyjnych bank wspiera postawy przedsiębiorcze i buduje szeroko pojęty kapitał intelektualny.
Istotne jest, aby kapitał ludzki miał warunki do rozwoju w Polsce, a działania banku przyczyniły się m.in. do
powstrzymania drenażu kadr i wspierały budowę konkurencyjnej gospodarki w Polsce.
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. Edukuje między innymi o tym, jaki jest wpływ naszych życiowych
decyzji na klimat.
Działania w zakresie zaangażowania społecznego prowadzone były poprzez założone przez BGK fundacje, we
współpracy z wieloma organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, a także ze znaczącym
udziałem pracowników banku w ramach wolontariatu pracowniczego.
Współpraca i biznes międzynarodowy
Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki, podnosząc poziom
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Poprzez działania w ramach filaru wspiera 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).
Po uzyskaniu w 2020r. (jako pierwszy bank spoza strefy euro) procedury akredytacji Komisji Europejskiej tzw. Pillar
assesment, BGK aktywnie współuczestniczy we wdrażaniu programów unijnych, wcześniej zarezerwowanych
wyłącznie dla grupy EBI. Są one ukierunkowane zarówno na wsparcie inwestycji w Polsce (InvestEU), jak i w obszarze
współpracy rozwojowej (z wykorzystaniem środków unijnych z instrumentu NDICI – Neighbourhood, Development and
International Cooperation Instrument) implementując inicjatywę Team Europe w zakresie dostarczania szczepionek
przeciwko COVID-19 dla Państw Partnerstwa Wschodniego oraz przygotowując się do wykorzystania instrumentów
gwarancyjnych EFSD+ (European Fund for Sustainable Development+).
Wzmocniona pozycja BGK jako silnego partnera współtworzy rozwiązania oraz rekomenduje modele i działania:



wskazywanie strategicznych kierunków ekspansji dla polskich przedsiębiorstw,
zwiększanie wpływu na polityki i rozwiązania instytucji międzynarodowych.

Polska jest krajem rozwiniętym o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. Bank buduje świadomość wśród inwestorów
o potencjale inwestycyjnym polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. BGK podejmuje działania przyciągające
kapitał zewnętrzny, na rzecz tworzenia centrum wiedzy, zatrzymywania własności intelektualnej w Polsce, tworzenia
rekomendacji 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 kolejnych latach kontynuowane będzie 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 działań
BGK jest trafianie do zainteresowanych przedsiębiorców z ofertą, zarówno własnych produktów kredytowych
i gwarancyjnych, jak i również ubezpieczeniowych wraz z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Transformacja cyfrowa i procesowa
Zdolność do szybkiej adaptacji nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych, świadomość procesowa „end2end” oraz
ciągłe doskonalenie w zakresie: dopasowania produktów i usług, rozwijania procesowej i cyfrowej kultury pracy,
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szybkich procesów decyzyjnych opartych o wskaźniki, są niezbędnymi elementami w celu zapewnienia dynamicznego
rozwoju określonego w filarach biznesowych strategii. Realizując ten filar, tworzone są optymalne warunki dla
dynamicznego rozwoju banku ujęte w 3 obszarach:




systemie ciągłego doskonalenia procesów biznesowych,
cyfrowej i nowoczesnej platformie IT,
innowacyjności – automatyzacji i robotyzacji.

Ambicja filaru realizowana jest m.in. poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy dla pracowników banku,
czyniąc pracę łatwiejszą, przyjemniejszą i bezpieczniejszą. Podejmowane są działania zmierzające do konsekwentnej
redukcji nieefektywności, racjonalnego wykorzystanie zasobów i optymalizacji kosztów w ramach optymalizowanych
procesów. Rozwijana jest procesowa i cyfrowa kultura pracy. Sprawnemu zarządzaniu procesami sprzyja efektywna
architektura procesów.
W zakresie cyfryzacji wdrażane są nowoczesne i niezawodne systemy integrujące i realizujące kluczowe procesy
i funkcje biznesowe. W minionym roku dużo uwagi poświęcono zadaniom związanym z redukcją długu
technologicznego, rozpoczęto wdrażanie nowej platformy płatniczej oraz rozwijano kanały bankowości elektronicznej.
Automatyzacja i robotyzacja pozwalają na redukcję pracy powtarzalnej i skupianie wysiłku pracowników na
strategicznych zadaniach rozwojowych banku (poprzez technologie takie, jak robotic process automation (RPA) –
tworzenie robotów, botów, docelowo bezpośrednio w jednostkach w każdym obszarze). W 2021 wdrożone zostały
pierwsze roboty, których celem jest usprawnienie procesów w obszarze bezpieczeństwa.
Efektywny model zarządzania
Realizacja kolejnego filaru ma na celu zwiększenie skali 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. Na efektywny model zarządzania
składa się kilka czynników, w tym m.in.: dostosowanie warunków do pracy interdyscyplinarnej. Poprzez
interdyscyplinarną pracę dającą możliwości nowych wyzwań zawodowych bank dba o lepsze wzajemne zrozumienie
potrzeb i specyfiki partnerów wewnętrznych. Zmierza w kierunku samoorganizujących się, mniej sformalizowanych
zespołów, nastawionych na dostarczanie rezultatów. Wypracowane zostały dobre praktyki wspierające koncentrację
na rozwiązywaniu problemów w samoorganizujących się zespołach.
Duży nacisk położono na rozwój kompetencji poprzez wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i właścicielstwa
tematów. W 2021 roku realizowano szereg programów rozwojowych, zarówno dla pracowników na stanowiskach
eksperckich, jak i menedżerskich. Obecnie implementowane są dedykowane systemy IT, które mają sprzyjać
efektywnej pracy w nowym modelu pracy. Rozwój tego modelu został wsparty i w pełni powiązany z nowymi
wartościami BGK, jakimi są: Otwartość, Zespołowość i Odpowiedzialność. W założenia filaru efektywny model
zarządzania wpisują się również prace związane remontem historycznej siedziby BGK przy Al. Jerozolimskich 7.
Odrestaurowany budynek banku będzie dostosowany do współczesnych standardów biurowych, zapewniający
efektywne i ergonomiczne przestrzenie do wykonywania zadań w modelu interdyscyplinarnym.
Potwierdzeniem skuteczności działań w obszarze efektywnego sposobu zarządzania organizacją są liczne tytuły
i nagrody dla najlepszych pracodawców w Polsce, wśród których BGK regularnie plasuje się na wysokich pozycjach.
Świadectwem wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi jest m.in. regularne zdobywanie tytułu Top
Employer czy też nagrody Best Quality Employer. Wyróżnienia te potwierdzają wyjątkowe warunki pracy w banku,
świadczą o spełnianiu bardzo wysokich norm, tworzeniu dogodnych warunków rozwoju i przyjaznego środowiska
pracy.

5.3

MODEL BIZNESOWY

Fundamentem nowej strategii BGK są programy Modelu Biznesowego, za pomocą których Bank realizuje misję i wizję
w odniesieniu do potrzeb gospodarki. Dzięki pełnej i horyzontalnej współpracy Bank może zaspokajać potrzeby
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rynkowe poprzez odpowiednio dopasowane rozwiązania finansowe. Partnerska współpraca z interesariuszami, daje
możliwość lepszego i szybszego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby. Celem Banku jest mobilizowanie
kapitału i inicjowanie działań, które wpływają na rynek.
Rok 2021 był pierwszym rokiem funkcjonowania ośmiu programów. Ich liczba i zakres jest dostosowywany do
zmieniających się potrzeb otoczenia. W ramach każdego programu powstały strategie, które definiują wyzwania
i potrzeby rynkowe odbiorców programu oraz kluczowe działania i rolę BGK.
Rozwój przemysłu
Ambicją programu jest wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wzrost produktywności,
wykwalifikowaną kadrę, przemysł 4.0 oraz zrównoważony rozwój. Podstawowym narzędziem oddziaływania
programu jest dostarczanie - we współpracy z partnerami - rozwiązań dla projektów wspierających rozwój przemysłu,
szczególnie w obszarze ekspansji zagranicznej i wdrażania nowych technologii (transformacja przemysłu).
Zidentyfikowane wyzwania dla rozwoju przemysłu w Polsce to:
 wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw,
 nowe zagraniczne inwestycje bezpośrednie,
 transformacja produkcji i przetwórstwa w kierunku wyzwań "Przemysłu 4.0",
 dostosowanie produkcji i przetwórstwa do standardów ochrony środowiska,
 bezpieczeństwo zatrudnienia,
 wsparcie producentów i produktów o znaczeniu strategicznym,
 niska świadomość inwestorów w zakresie zmian zachodzących w otoczeniu.
W odpowiedzi na te wyzwania rolą BGK w ramach programu jest:
 dostarczanie finansowania (w tym w ramach konsorcjów) zgodnego z założeniami programu,
 angażowanie innych instytucji do współpracy przy finansowaniu projektów,
 aktywne poszukiwanie i inspirowanie projektów,
 kreowanie rozwiązań, które zwiększą skalę i efektywność wykorzystania środków unijnych Współpraca
z Partnerami w programie.
Głównymi odbiorcami programu są Polskie przedsiębiorstwa, głównie produkcyjne lub takie, które zajmują się
przetwórstwem (80% kapitał prywatny, ponad 60% firmy małe i średnie do 40 mln zł obrotu). Są to również
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, które inwestują w Polsce, tworzą nowoczesne miejsca pracy i/lub istotne
dla tworzenia i rozwoju lokalnych sieci kooperacyjnych. Zaangażowanie BGK w zakresie programu Rozwój Przemysłu
koncentruje się na dużych projektach centralnych (krajowi czempioni) oraz także na mniejszych, ale o istotnym
znaczeniu lokalnym - zgodnie z lokalnymi strategiami rozwoju.
Najistotniejsze działania zrealizowane w ramach programu Rozwój przemysłu w 2021 roku to:
 zrealizowanie cyklu spotkań regionalnych pod hasłem „Czy to już czas na inwestowanie”,
 przeprowadzenie analizy potrzeb interesariuszy w ramach badania rynkowego,
 uruchomienie procesu obsługi inwestorów zagranicznych,
 stworzenie narzędzia do monitorowania potencjału rynku pozyskiwania informacji o potencjalnych inwestorach,
 uruchomienie gromadzenie wiedzy o potencjale rynkowym w zakresie projektów dla Invest EU, 3W i Vinci na bazie
opracowanego narzędzia,
 zorganizowanie we współpracy z KUKE szkolenia w zakresie gwarancji wspierającej inwestycje krajowe, związane
z eksportem jako element budowy nowej komplementarnej do rynku oferty,
 podpisanie umowy sektorowej w zakresie local contentu przy offshore.
Infrastruktura, transport i logistyka
Ambicją programu jest rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce. Program
wspiera rozwój zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury transportowej oraz sprawnie działającego systemu
usług transportowych, przy jednoczesnym promowaniu rozwiązań ograniczających negatywny wpływ transportu na
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środowisko. Celem programu jest wpływ na wzrost konkurencyjności i rozwój polskiej gospodarki poprzez poprawę
jakości życia dzięki zwiększeniu dostępności i jakości transportu zbiorowego (a więc także dostępności miejsc pracy
i usług publicznych) oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
W ramach programu wyzwania, jakie zostały zidentyfikowane w Polsce to:
 skala drogowych i kolejowych projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji przed 2030r.,
 zwiększenie mocy przeładunkowych portów morskich oraz poprawa ich dostępności i zintegrowania z siecią
transportową,
 niewystarczający udział przewozów kolejowych w transporcie towarów,
 zbyt wysoki udział indywidualnego transportu samochodowego w transporcie osób,
 rosnący udział transportu, szczególnie transportu drogowego, w emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
szkodliwych.
Zdefiniowane wyzwania rynkowe generują następujące cele rynkowe dla programu:
 zapewnienie finansowania rządowych programów infrastrukturalnych,
 zwiększenie potencjału wykonawczego wykonawców budowlanych oraz uzupełnianie luki w finansowaniu
kluczowych projektów / wykonawców,
 budowa czołowej pozycji polskich portów morskich w basenie Morza Bałtyckiego - wzmocnienie ich roli jako
kluczowych hubów w rozwoju łańcuchów dostaw na osi północ-południe,
 zwiększenie udziału transportu kolejowego, w tym poprzez rozwój transportu intermodalnego, w strukturze
przewozów towarowych,
 zwiększenie udziału transportu zbiorowego w mobilności społeczeństwa,
 zwiększenie udziału nisko i zero emisyjnych środków transportu w transporcie zbiorowym i indywidualnym,
 wspieranie rozwoju infrastruktury wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.
Wśród najważniejszych działań w 2021 roku było:
 ukończenie negocjacji z KE dotyczące umowy administracyjnej dla CEF 2 AFIF i podpisanie jej z mocą wiążącą od
30 listopada 2021r.,
 zawarcie pierwszej umowy z inwestorami na sfinansowanie infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego (stacje
ładowania wodorowego i elektrycznego) przy współudziale środków z CEF 2 AFIF,
 wypracowanie tzw. pakietu startowego dla spółek budowlanych, który określa warunki wsparcia i nawiązywania
nowych relacji w pełnym wyzwań sektorze budowlanym,
 wypracowanie wstępnej ramowej oferty dla projektów PPP, która istotnie optymalizuje proces operacyjny
zarówno po stronie relacji, jak i ryzyka.
Rozwój przedsiębiorczości
Ambicją programu jest zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe
przedsiębiorstw. Program dedykowany jest przedsiębiorcom spełniającym kryteria unijnej definicji mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Program dostarcza instrumenty do rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększania
konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do oferty finansowania dostosowanej do potrzeb rynku.
W ramach programu zostały zidentyfikowane wyzwania dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce:
 niska zdolność MŚP do pozyskiwania finansowania zewnętrznego, na którą dodatkowy negatywny wpływ ma
ograniczenie akcji kredytowej banków spowodowane pandemią COVID-19,
 niski udział inwestycji prywatnych w PKB, niska skłonność firm do podejmowania inwestycji w związku
z niepewnością co do perspektyw gospodarczych,
 nierównomierny rozwój przedsiębiorczości w Polsce,
 niedostateczna świadomość i wiedza społeczeństwa nt. możliwości wykorzystania finansowania zewnętrznego
w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw.
W odpowiedzi na te wyzwania, rolą BGK w ramach programu jest:
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zapewnienie jak największej liczbie MŚP, zwłaszcza w luce finansowej, dostępu do instrumentów finansowania
płynnościowego i rozwojowego, dostosowanych do potrzeb firm (zmniejszenie luki),
pobudzanie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw poprzez oferowanie instrumentów wsparcia, które zachęcą lub
ułatwią podejmowanie inwestycji,
zmniejszanie dysproporcji w rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie szans MŚP z różnych branż
i obszarów (w tym młodych firm) w dostępie do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego,
przygotowanie uruchomienia wsparcia w ramach instrumentów perspektywy UE 21-27,
edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania konkurencyjności MŚP oraz budowanie standardów
współpracy z rynkiem.

Wśród kluczowych działań zrealizowanych w 2021 należy wymienić:
 udział banku w przygotowaniu rozwiązań i dokumentów dotyczących wdrażania w Polsce programów nowej
perspektywy finansowej UE,
 kontynuacja wdrażania instrumentów nakierowanych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w zakresie dostępu
MŚP do finansowania (gwarancje i pożyczki),
 rozstrzygnięcie przetargu na wybór pośredników finansowych do obsługi pożyczki płynnościowej POIR – pula
środków, które trafia do odbiorców to 775 mln zł,
 podpisanie 334 umów na kredyt technologiczny o wartości 1,40 mld zł dla projektów o całkowitej wartości
inwestycji 3,0 mld zł,
 budowanie relacji z przedsiębiorcami poprzez udział i organizację ponad 150 spotkań w których uczestniczyło ok.
6000 osób,
 organizacja konferencji „Gwarancje a wyzwania rynkowe” z udziałem przedstawicieli kierownictwa 5 ministerstw,
prezesów krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, funduszy, związków branży finansowej oraz MŚP.
Bezpieczeństwo strategiczne
Ambicją programu Bezpieczeństwo Strategiczne jest zrównoważony rozwój w energetyce (surowce oraz
bezpieczeństwo energetyczne kraju) oraz zwiększenie bezpieczeństwa obronnego. W ramach programu kluczowe jest
tworzenie rozwiązań zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej, w tym w wymiarze
transgranicznym, oraz utrzymanie długofalowego finansowanie sektora zbrojeniowego. Program przyczynia się do
zwiększenia stopy inwestycji i bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju oraz wzrostu
bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Program wpisuje się w filary biznesowe BGK takie jak: Zrównoważony
Rozwój, Współpraca i Biznes Międzynarodowy, a w niektórych aspektach w Zaangażowanie Społeczne.
Najważniejszymi wyzwaniami dla programu są:
 transformacja sektora elektroenergetycznego w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Wzrostu udziału OZE w 2030r. w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce
wyniesie co najmniej 32%,
 transformacja sektora ciepłowniczego w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw
ciepła. Wzrostu udziału OZE w 2030r. w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie wyniesie co najmniej
28%,
 stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Moc elektrolizerów: 50 MW do 2025r. i 2 GW do 2030r.
W 2030r. w przesyle ok. 10% gazów zdekarbonizowanych,
 bezpieczeństwo narodowe warunkiem niezbędnym do odpowiedzialnego rozwoju państwa. Zwiększenie
wydatków na obronność do 2,2% PKB od 2021-23r. oraz 2,3% od 2024-25r.
Opisane wyzwania rynkowe generują następujące cele rynkowe dla programu:
 wytwarzanie energii w oparciu o źródła zero-i nisko-emisyjne. Zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora
w procesie jego transformacji, w tym bezpieczeństwa ciągłości produkcji i dostaw,
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modernizacja oraz rozwój ciepłownictwa w obszarze dystrybucji i wytwarzania (ciepłownie i elektrociepłownie),
w tym obejmujących zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów. Zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora
w procesie jego transformacji, w tym bezpieczeństwa ciągłości produkcji i dostaw,
budowa i rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, dystrybucyjnej oraz
magazynowej, w tym bezpieczeństwo ich funkcjonowania,
rozwój wykorzystywania niskoemisyjnych technologii wodorowych. Dodawanie do sieci gazowej wodoru
pochodzącego ze źródeł odnawialnych,
odtwarzanie, modernizacja oraz zwiększanie zdolności bojowej SZ RP, zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
Współpraca w realizacji projektów przewidzianych w Planie Modernizacji MON.

Wśród kluczowych działań zrealizowanych w 2021 należy wymienić:
 przystąpienie banku do 4 porozumień sektorowych dotyczących rozwoju: morskiej energetyki wiatrowej, wodoru,
biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki,
 przystąpienie banku do zespołu ds. wsparcia udziału polskiego przemysłu obronnego w Europejskim Funduszu
Obronnym,
 wsparcie sektora elektroenergetycznego i gazowego mające na celu stabilizację cen dla odbiorców finalnych,
 dostarczenie instrumentów finansowych zabezpieczających dostawę surowców energetycznych, w tym m.in.
gwarancji na rzecz duńskiego operatora systemów przesyłowych Energinet (gwarancja dotycząca gazociągu Baltic
Pipe),
 przystąpienie banku do rozmów z 3 kluczowymi inwestorami morskich farm wiatrowych oraz złożenie wstępnych
deklaracji zainteresowania finansowaniem projektów.
Ochrona zdrowia
Ambicją programu jest podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej. Program Ochrona Zdrowia wspiera
bezpośrednio szpitale i inne podmioty świadczące usługi medyczne. Pośrednio natomiast wspiera społeczeństwo –
każdy z nas w różnym stopniu korzysta z opieki medycznej. Dla programu kluczowa jest poprawa efektywności
funkcjonowania ochrony zdrowia w celu zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych dla społeczeństwa.
Istotne jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych w ochronie zdrowia w związku z dokonującym się postępem
technologicznym - w celu podniesienia standardów leczenia dla społeczeństwa. Odbiorcami programu są podmiotami
leczniczymi i jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych.
Program ukierunkowany jest na następujące wyzwania w ramach ochrony zdrowia:
 wysoki poziom zadłużenia szpitali publicznych,
 nieefektywne finansowanie szpitali publicznych, konieczność poprawy funkcjonalności systemu ochrony zdrowia,
 postęp technologiczny w ochronie zdrowia, który wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych.
W odpowiedzi na powyższe wyzwania działania programu koncentrują się na:
 udzielaniu bezpośredniego finansowania podmiotom leczniczym – realizowanym w celu sprostania wyzwaniom
rynkowym na dotychczasowych zasadach,
 udzielaniu wsparcia finansowego restrukturyzacyjnego wpływając na uwolnienie środków niezbędnych do
wdrożenia działań naprawczych, dzięki temu poprawianiu efektywności funkcjonowania podmiotu medycznego,
 finansowaniu inwestycyjnym podnoszącym jakość świadczonych usług medycznych i zwiększającym ich
dostępność,
 byciu "ambasadorem" podmiotów medycznych na rynku finansowym (udzielanie finansowania wspólnie z innymi
instytucjami finansowymi i eliminując zadłużania się w parabankach).
Najważniejsze osiągnięcia programu w 2021 roku to:
 stworzenie podczas prac zespołu przy Ministerstwie Zdrowia raportu „Założenia reformy podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”,
 przygotowanie procesu do uruchomienia Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, którego celem jest
wsparcie finansowe dla studentów kierunków medycznych niestacjonarnych,
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uruchomienie komunikacji z rynkiem w zakresie dostępnych rozwiązań finansowych dla podmiotów medycznych
(webinaria w regionach, konferencje).

Finanse publiczne
Ambicją programu jest zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi. Działalność programu
służy zapewnieniu stabilności finansów publicznych, które są fundamentem sprawnego funkcjonowania państwa oraz
trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zapewnienie efektywnego zarządzania
środkami publicznymi poprzez realizację projektów rządowych (fundusze i programy). Wsparcie polskiego rządu
w realizacji zadań związanych z zarządzaniem państwowym długiem publicznym. Program zapewnia obsługę bankową
jednostek sektora finansów publicznych. Jest też w znaczącym stopniu odpowiedzią na pandemię COVID-19
i odbudowę gospodarczą po pandemii.
Do najważniejszych wyzwań rynkowych programu można zaliczyć:
 stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne,
 efektywne zarządzanie środkami publicznymi w celu ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi,
 sprawną i efektywną obsługę bankową jednostek sektora publicznego,
 obsługę budżetu środków europejskich,
 obsługę bankową powierzonych bankowi funduszy i programów rządowych,
 zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych sektora publicznego.
Wśród głównych celów rynkowych należy wymienić:
 zapewnienie stabilności finansów publicznych poprzez zbudowanie efektywnego systemu obsługi bankowej
sektora publicznego,
 konsolidowanie środków publicznych oraz współpraca z Ministerstwem Finansów w procesie zarządzania długiem
publicznym,
 zwiększenie liczby obsługiwanych jednostek sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji rządowych
i samorządowych,
 dostarczenie przepływów środków pieniężnych beneficjentom programów europejskich,
 zapewnienie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym przy realizacji projektów rządowych
służących efektywnemu zarządzaniu środkami budżetowymi,
 zapewnienie płynności finansowej funduszy powierzanych bankowi.
Do najważniejszych działań zrealizowanych w roku 2021 należą:
 przeprowadzenie na rynku krajowym i zagranicznym emisji obligacji BGK na kwotę nominalną 39,7 mld zł na rzecz
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono ze środków funduszu 48,6 mld zł na minimalizację skutków
społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią,
 przygotowanie rozszerzenia procesu konsolidacji finansów publicznych o jednostki prokuratury,
 skonsolidowanie 125,2 mld zł środków publicznych,
 rozpoczęcie procesu przygotowania do obsługi płatności na rzecz beneficjentów ze środków europejskich z nowej
perspektywy finansowej 2021-2027,
 uruchomienie projektu udostępnienia płatności za pomocą BLIKa na stronie internetowej e-podatki.gov.pl. Bank
będzie pełnił rolę agenta rozliczeniowego tego rozwiązania,
 przeprowadzenie, jako agent emisji, 14 emisji obligacji Skarbu Państwa na kwotę 22,4 mld zł.
Spójność społeczna i terytorialna
Ambicją programu jest wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań
własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Główną istotą działalności programu jest zwiększanie
efektywności działań na rzecz niwelowania różnic w rozwoju i dostępie do usług publicznych poprzez efektywne
wykorzystanie instrumentów o charakterze zwrotnym. W ramach programu kluczowe jest zapewnienie finansowania
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odbiorcom o bardzo zróżnicowanym potencjalne rozwojowym/społecznym/finansowym. Program wspiera
przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia prowadzonej przez agendy publiczne polityki rozwoju Polski w wymiarze
społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym. Wybrane obszary wsparcia:



w ramach środków własnych: sektor samorządowy, poprawa dostępu do usług komunalnych i społecznych,
w ramach środków powierzonych: programy ze środków UE i innych środków publicznych w obszarze m.in.
rewitalizacji, ekonomii społecznej, turystyki, rynku pracy, edukacji.

Główną rolą BGK w programie jest:
 dostarczanie finansowania zgodnego z założeniami programu,
 współpraca z instytucjami publicznymi przy opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia,
 inicjowanie i stymulowanie oferty rynkowej poprzez bezpośrednie i pośrednie finansowanie potrzeb
inwestycyjnych i rozwojowych,
 aktywne angażowanie sektora finansowego do współpracy,
 budowanie wiedzy wśród określonych interesariuszy.
Do najważniejszych wyzwań rynkowych programu można zaliczyć:
 zmienność rynku finansowania samorządów, ograniczona liczba banków aktywnie działających na rynku,
zróżnicowana sytuacja samorządów, konieczność stymulacji oferty i zapewnienia stabilizacji rynku,
 ograniczona możliwość finansowania działań rozwojowych przez osoby lub na rzecz osób w trudnej sytuacji oraz
przez podmioty realizujących cele społeczne, niska ekonomizacja i trwałość działań,
 znaczna powierzchnia obszarów zdegradowanych, duże potrzeby rewitalizacyjne, duża kosztochłonność
inwestycji, ograniczone zasoby publiczne, ograniczone zainteresowanie inwestorów prywatnych.
Wśród głównych celów rynkowych należy wymienić:
 zapewnienie możliwości realizacji zadań własnych przez samorządy w celu zapewnienia realizacji inwestycji
podnoszących jakość życia mieszkańców,
 wsparcie osób w trudnej sytuacji oraz podmiotów realizujących cele społeczne,
 poprawa atrakcyjności obszarów defaworyzowanych.
Kluczowe osiągnięcia programu w roku 2021 to:
 wspólnie z MFiPR oraz przedstawicielami sektora ekonomii społecznej przygotowano kompleksową
i komplementarną koncepcję instrumentów wsparcia sektora z wykorzystaniem środków nowej perspektywy oraz
środków zwracanych z perspektyw UE na lata 2007-13 i 2014-2020,
 wypracowano rozwiązania wewnątrzbankowe konieczne do wdrożenia instrumentów nowej perspektywy UE oraz
KPO (procesy, rozwiązania formalno-prawne, IT),
 możliwość skorzystania z linii EBI na rzecz finansowania projektów wodno-kanalizacyjnych,
 przegląd EFT w zakresie finansowania części projektów,
 uzgodnienie z MNiSW/MF zmiany w poręczeniach studenckich.
Mieszkalnictwo
Ambicją programu jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach oraz poprawa stanu
technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym wzrost efektywności energetycznej budynków. Główną rolą BGK
w programie jest aktywny udział w tworzeniu nowych instrumentów realizacji programu i modyfikacji istniejących,
inicjowanie zmian w zakresie rozwoju instrumentów, pełnienie roli eksperta w dzieleniu się doświadczeniem w ramach
współpracy z interesariuszami programu oraz obsługa szerokiej gamy rządowych programów mieszkaniowych
(udzielanie kredytów/pożyczek, bezzwrotnego wsparcia, premii, dopłat). Dodatkowo rola programu polega na
zarządzaniu środkami funduszy, w tym opracowanie planów finansowych, prowadzenie wielowymiarowej
sprawozdawczości, tworzenie produktów wspierających mieszkalnictwo w ramach działalności własnej, prowadzenie
działań promocyjno-marketingowych.
Do najważniejszych wyzwań rynkowych programu można zaliczyć:
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poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym zwiększenie efektywności energetycznej
budynków,
zwiększenie dostępu do mieszkań osobom o dochodach niepozwalających na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie.

Kluczowe osiągnięcia programu w roku 2021 to:
 uruchomienie systemu gwarancji spłaty kredytów w ramach Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
(program Czyste Powietrze),
 wprowadzenie Pakietu Mieszkaniowego.

5.4

DZIAŁANIA BGK DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

W 2021 roku Bank kontynuował wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. W tym czasie Bank
udzielił pomocy na kwotę 72 mld zł wartości finansowania dla ponad 87 tysięcy przedsiębiorców. Poniżej opisano
główne rozwiązania wdrożone przez Bank w latach 2020/2021 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej.

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.
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 46,2 mld zł wartości
finansowania dla ponad 75 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
korzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie
nowego podmiotowego kryterium dostępu.
Gwarancje Biznesmax udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej to finansowanie dla ponad 700 mikro, małych
i średnich przedsiębiorców na kwotę ponad 2,6 mld zł.
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Gwarancja płynnościowa to 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).
Gwarancje płynnościowe z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, to
wsparcie na kwotę ponad 4,9 mld zł wartości finansowania dla ponad 400 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 51 miesięcy.
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 630 mln zł
wartości finansowania dla ponad 2 700 mikro, małych i średnich przedsiębiorców, gdzie przeważającą rolę stanowią
mikro przedsiębiorcy.
Gwarancja spłaty limitu faktoringowego to 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
1,3 mld zł wartości finansowania ponad 480 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 879 mln zł wartości finansowania
dla ponad 4 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców w latach 2020-2021.
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. Gwarancja została wycofana z oferty BGK z początkiem
2022r. Gwarancja Kreatywna Europa udzielana w ramach Tarczy Antykryzysowej, to wsparcie na kwotę 0,5 mln zł
wartości finansowania dla jednego przedsiębiorcy.
Gwarancja dla leasingu to nowy produkt BGK, wprowadzony do oferty w 2021r. w związku z sytuacją kryzysową
wywołaną pandemią COVID-19. Gwarancja jest możliwa w związku z podpisaniem przez BGK umowy regwarancji
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i udzielana jest z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancja
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zabezpiecza transakcję leasingu (leasing lub pożyczka leasingowa) do 80% kwoty transakcji, z maksymalną kwotą
gwarancji do 800 tys. EUR, w zależności od sektora działalności klienta. Maksymalny okres gwarancji wynosi
120 miesięcy. Gwarancje dla leasingu udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej (lata 2020-2021), to wsparcie na
kwotę ponad 266 mln zł wartości finansowania dla ponad 900 mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
System dopłat do oprocentowania kredytów z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) dla mikro, małych
i średnich, oraz firm z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych to 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).
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 290 mln zł
wartości finansowania dla ponad 260 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, wprowadziło 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 kapitałowoodsetkowych),
 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,
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możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług
szkoleń i doradztwa.

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 karencję 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
940 mln zł wartości finansowania dla ponad 1,7 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 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.
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).
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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 2021 roku ze środków tych skorzystało ponad 2 tys. mikro, małych i średnich
przedsiębiorców.

PAKIET POMOCY DLA DUŻYCH FIRM
Pakiet pomocy dla dużych firm w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje system gwarancji płynnościowych, dopłat
do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) oraz gwarancji spłaty limitu
faktoringowego. Opis działania poszczególnych programów zawarty został w rozdziale 5.4.1.
Gwarancja płynnościowa z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, to wsparcie na kwotę ponad 10,5 mld zł wartości
finansowania dla prawie 500 dużych przedsiębiorców.
Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) , to pomoc na
kwotę ponad 85 mln zł wartości finansowania dla 14 dużych przedsiębiorców.
Gwarancja spłaty limitu faktoringowego , to wsparcie na kwotę ponad 2,6 mld zł wartości finansowania dla ponad 80
dużych przedsiębiorców.

KUKE S.A. PAKIET POMOCY COVID-19
W 2021r. KUKE S.A. kontynuowała oferowanie wdrożonych w 2020r. w ramach programu pomocowego dla polskich
przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
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 MŚP 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.
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Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o wydłużeniu stosowania rządowych gwarancji w przypadku ubezpieczania
należności handlowych w transakcjach z kontrahentami z UE i wybranych krajów OECD, gwarantowane przez Skarb
Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+ jest dostępne dla
eksporterów w ofercie KUKE do 31 marca 2022r.
Więcej informacji o pakiecie pomocy KUKE S.A. znajduje się na stronie https://www.kuke.com.pl/.

6. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK I BANKU BGK
6.1

WYNIK FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK

Wynik netto grupy BGK za 2021 rok wyniósł 874,6 mln zł i był o 508,0 mln zł wyższy od uzyskanego za 2020 rok. Wzrost
wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem udziału w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
o 278,3 mln zł, w związku ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych.
TABELA 31: Rachunek zysków i strat grupy BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
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 oraz z tytułu
zaprzestania ujmowania aktywów
Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody/koszty operacyjne
Ogólne koszty administracyjne
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz
rezerw
Wynik z działalności operacyjnej
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk netto przypadający na rzecz właściciela jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na udziały niesprawujące kontroli

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
%
79,0
8,3%
46,4
18,7%
53,7
46,6%

1 033,7
294,4
169,0

954,7
248,0
115,3

68,5

141,3

-72,8

-51,5%

1 565,6
258,6
-651,7
-332,3

1 459,3
21,4
-624,1
-384,6

106,3
237,2
-27,6
52,3

7,3%
1 108,4%
4,4%
-13,6%

840,2
253,3
1 093,5
-218,8
874,6
874,6
0,0

472,0
-25,0
447,0
-80,4
366,6
367,3
-0,7

368,2
278,3
646,5
-138,4
508,0
507,3
0,7

78,0%
144,6%
172,1%
138,6%
138,1%
-

Największy wpływ na kształtowanie się wyniku netto o w stosunku do roku poprzedniego miały:





udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych – wzrost o 278,3 mln zł r/r,
wzrost wyniku z działalności bankowej o 106,3 mln zł tj. 7,3% r/r,
pozostałe przychody/koszty operacyjne – wzrost o 237,2 mln zł,
ogólne koszty administracyjne – wzrost o 27,6 mln zł tj. 4,4% r/r.
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Elementy zmiany wyniku netto Grupy BGK 2020-2021

Rachunek zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat
Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat za rok 2021 wyniósł 1 328,1 mln zł i był wyższy o 125,4 mln zł tj. 10,4% r/r.
Do wzrostu przyczynił się głównie wynik Banku BGK, wyższy o 120,3 mln zł.
Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów
Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów za
rok 2021 wyniósł 237,6 mln zł i był niższy od wyniku za rok 2020 o 19,0 mln zł.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych za rok 2021 wyniósł 258,6 mln zł i był wyższy od wyniku
roku poprzedniego o 237,2 mln zł. Wzrost wyniku był spowodowany zmianą wyceny nieruchomości inwestycyjnych
do wartości godziwej o 189,3 mln zł na aktywach funduszy, które następnie zostały sprzedane.
Ogólne koszty administracyjne
Ogólne koszty administracyjne Grupy Kapitałowej BGK za rok 2021 wyniosły 651,7 mln zł i były wyższe od kosztów za
rok 2020 o 27,6 mln zł z dynamiką wzrostu 4,4% r/r tj. poniżej wskaźnika inflacji.
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw za rok 2021 dla Grupy Kapitałowej BGK wyniósł
-332,3 mln zł i był wyższy od wyniku za rok 2020 o 52,3 mln zł.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych Grupy Kapitałowej BGK za rok 2021 wyniósł 253,3 mln zł i był
wyższy w stosunku do roku 2020 o 278,3 mln zł. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynika z dodatniej wyceny
Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZ AN oraz jednostek stowarzyszonych wchodzących w skład
Funduszu Ekspansji Zagranicznej.
Podatek dochodowy
Wartość podatku za rok 2021 wyniosła 218,8 mln zł i była wyższa w stosunku do roku 2020 o 138,4 mln zł.
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6.2

BILANS GRUPY BGK

Suma bilansowa Grupy BGK zamknęła się w roku 2021 kwotą w wysokości 196 643,5 mln zł.
Aktywa Grupy BGK
Największy udział w strukturze aktywów stanowiły dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne 41,7%, a ich
wartość bilansowa na koniec 2021 roku wyniosła 81 910,5 mln zł i wzrosła o 26,1% r/r.
Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto w 2021 stanowiły trzecią co do wielkości pozycję w bilansie 23,3%,
a ich wartość bilansowa na koniec 2021 roku wyniosła 45 886,2 mln zł i nieznacznie spadła o 0,2% r/r.
Wartość inwestycji kapitałowych netto na koniec roku 2021 wyniosła 6 781,7 mln zł, co stanowiło 3,4% aktywów
ogółem.
Kształtowanie się pozostałych pozycji aktywów Grupy BGK było głównie pochodną zarządzania pozycją płynnościową
BGK i kształtowaniem się rozliczeń międzyokresowych i rozrachunków.
TABELA 32: Struktura aktywów grupy BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Kasa, środki w Banku Centralnym
Rachunki nostro i lokaty międzybankowe
Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne)
brutto
Odpisy bilansowe1
Dłużne papiery wartościowe i instrumenty
pochodne2
Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
Inwestycje kapitałowe netto
Pozostałe aktywa
Suma aktywów
1
2

31.12.2021
Stan na
Struktura
48 342,0
24,6%
4 485,7
2,3%
45 886,2
23,3%

31.12.2020
Zmiana r/r
Stan na
Struktura nominalna
%
32 262,3
20,1%
16 079,7
49,8%
4 702,3
2,9%
-216,6
-4,6%
45 964,0
28,7%
-77,8
-0,2%

-1 607,4
81 910,5

-0,8%
41,7%

-1 563,3
64 953,6

-1,0%
40,5%

-44,1
16 956,9

2,8%
26,1%

10 002,8

5,1%

4 207,2

2,6%

5 795,6

137,8%

3,4%
5 879,8
0,4%
3 919,6
100,0% 160 325,5

3,7%
2,4%
100,0%

901,9
-3 077,5
36 318,0

15,3%
-78,5%
22,7%

6 781,7
842,1
196 643,5

odpisy na kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne)
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 2021 roku 76,7% zobowiązań i kapitałów. Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec
2021 roku wyniosła 150 804,1 mln zł i wzrosła o 29,8% r/r. Wzrost udziału w strukturze zobowiązań i kapitałów
zobowiązań wobec klientów o 4,3 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 2,3 p.p. do poziomu 12,6%,
co było głównie efektem zwiększenia sumy bilansowej Grupy BGK o 22,7%.
Wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych Grupy BGK wyniosła na koniec 2021 roku 3 859,5 mln zł.
Wartość zobowiązań wobec banków na koniec 2021 roku wyniosła 3 575,6 mln zł.
Kształtowanie się pozostałych pozycji zobowiązań i kapitałów Grupy BGK było głównie pochodną zarządzania pozycją
płynnościową Banku oraz zatrzymania zysków Banku. Kapitał ogółem Grupy BGK wzrósł o 798,1 mln zł tj. o 3,3% r/r.
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TABELA 33: Struktura zobowiązań i kapitałów grupy BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji papierów
wartościowych
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Pozostałe zobowiązania
Kapitał ogółem
Suma zobowiązań i kapitału własnego

6.3

31.12.2021
Stan na
Struktura
3 575,6
1,8%
150 804,1
76,7%
3 859,5
2,0%

31.12.2020
Zmiana r/r
Stan na
Struktura
nominalna
%
3 907,9
2,4%
-332,3
-8,5%
116 138,1
72,4%
34 666,0
29,8%
4 859,4
3,0%
-999,9
-20,6%

10 454,4

5,3%

5 818,0

3,6%

4 636,4

79,7%

3 227,8
24 722,1
196 643,5

1,6%
12,6%
100,0%

5 678,2
23 924,0
160 325,5

3,5%
14,9%
100,0%

-2 450,4
798,1
36 318,0

-43,2%
3,3%
22,7%

WYNIK FINANSOWY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wynik netto BGK za 2021 rok wyniósł 695,6 mln zł i zwiększył się o 379,9 mln zł, tj. o 120,3% r/r.
TABELA 34: Rachunek zysków i strat BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
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 oraz z tytułu
zaprzestania ujmowania aktywów
Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody/koszty operacyjne
Ogólne koszty administracyjne
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw
Wynik z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto

2021

2020

Zmiana r/r
nominalna
74,0
46,3
41,5

%
7,8%
18,6%
31,8%

1 021,7
294,6
171,9

947,7
248,3
130,4

305,5

141,7

163,8

115,6%

1 793,7
-22,8
-537,4
-392,0
841,5
841,5
-145,9
695,6

1 468,0
-54,4
-522,1
-521,6
369,9
369,9
-54,3
315,7

325,7
31,6
-15,3
129,6
471,6
471,6
-91,6
379,9

22,2%
-58,1%
2,9%
-24,8%
127,5%
127,5%
168,7%
120,3%

Największy wpływ na kształtowanie się wyniku netto o w stosunku do roku poprzedniego miał wzrost wyniku na
działalności bankowej o 325,7 mln zł oraz poprawa wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz
rezerw o 129,6 mln zł.
Elementy zmiany wyniku netto Banku BGK 2020-2021
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Wynik z odsetek wyniósł na koniec 2021 roku 1 021,7 mln zł i był wyższy od wielkości uzyskanej w 2020 roku
o 74,0 mln zł, tj. o 7,8% r/r. Wzrost wyniku odsetkowego związany był przede wszystkim ze znaczącym wzrostem
aktywów odsetkowych.
W porównaniu do 2020 roku nastąpił większy spadek kosztów odsetkowych, tj. o 129,7 mln zł, niż przychodów
odsetkowych, tj. o 55,7 mln zł.
Średni poziom aktywów odsetkowych wyniósł 184,7 mld zł i był wyższy o 42,2 mld zł, tj. 29,6% r/r.

Największą grupę przychodów odsetkowych stanowiły przychody od kredytów i pożyczek udzielonych klientom.
Przychodowość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 1,90% wobec 2,27% za rok 2020.
Średni poziom pasywów odsetkowych w 2021 roku wyniósł 165,1 mld zł i był wyższy o 42,7 mld zł, tj. o 34,9% r/r.
Największą grupę pasywów odsetkowych stanowiły depozyty klientów. Średni poziom depozytów klientów w roku
2021 wyniósł 154,2 mld zł i był wyższy o 42,8 mld zł, tj. 38,4% r/r. Kosztowość depozytów wyniosła 0,23% wobec 0,38%
za rok 2020.
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu prowizji wyniósł 294,6 mln zł i był wyższy o 46,3 mln zł, tj. 18,6% r/r. Przychody prowizyjne wzrosły
o 49,9 mln zł. Było to głównie efektem wyższych o 43,4 mln zł prowizji z tytułu zarządzania funduszami oraz obsługi
programów.
TABELA 35: Struktura wyniku z tytułu prowizji (w mln zł)
Wyszczególnienie
Wynik z tytułu prowizji
Przychody z tytułu prowizji
- od kredytów, pożyczek i operacji papierami wartościowymi
- od zobowiązań gwarancyjnych
- z tytułu zarządzania funduszami oraz obsługi programów
- pozostałe przychody prowizyjne
Koszty prowizyjne

2021
294,6
310,8
81,2
73,5
113,3
42,8
16,3

2020
248,3
260,9
73,5
86,4
69,9
31,1
12,6

Zmiana r/r
nominalna
%
46,3
49,9
7,7
-12,9
43,4
11,7
3,7

18,6%
19,1%
10,5%
-14,9%
62,1%
37,7%
29,4%

Wyniki na instrumentach finansowych i na inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania
ujmowania aktywów
W roku 2021 Bank dokonał sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w kwocie 220,4 mln zł
i wynikało to głównie z przychodu ze sprzedaży funduszy certyfikatów inwestycyjnych 3 funduszy inwestycyjnych
(FSMnW FIZ AN, FSMdR FIZ AN i FIS FIZ AN).
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Na koniec 2021 roku Bank otrzymał dywidendy z inwestycji w wysokości 48,1 mln zł. Wzrost wynikał z ograniczeń
w wypłacie dywidend w 2020r..
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik
z rewaluacji wzrósł w 2021 roku do poziomu o 41,5 mln zł (31,9% r/r) i wynikało to głównie dodatnich wycen funduszy
inwestycyjnych zagranicznych.
Spadek wyniku z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów wynika z przychodów zrealizowanych w 2020 r. na sprzedaży
obligacji skarbowych z wysoką wyceną.
TABELA 36: Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania
aktywów (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wynik na instrumentach i inwestycyjnych aktywach finansowych
oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów
Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Dywidendy
Wynik na pozostałych aktywach finansowych
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów

Zmiana r/r
nominalna
%

2020

477,4

272,0

205,4

75,5%

220,4
48,1
17,5
171,9

1,0
0,0
-10,4
130,4

219,4
48,1
27,9
41,5

21 899,4%
-267,9%
31,9%

19,4

151,0

-131,6

-87,1%

Pozostałe przychody / koszty operacyjne
Na koniec 2021 roku wynik na pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych był ujemny i wyniósł -22,8 mln zł.
W porównaniu z 2020 rokiem był wyższy o 31,6 mln zł. Główną przyczyną wyższego wyniku były niższe o 27,1 mln zł
koszty z tytułu darowizn.
TABELA 37: Pozostałe przychody / koszty operacyjne (w mln zł)
Wyszczególnienie
Pozostałe przychody/koszty operacyjne w tym:
Saldo rezerw na sprawy sporne i inne przyszłe zobowiązania
Darowizny
Pozostałe

2021
-22,8
24,6
-39,1
-8,3

Zmiana r/r
nominalna
%

2020
-54,4
21,2
-66,2
-9,4

31,6
3,4
27,1
1,1

-58,1%
16,0%
-40,9%
-11,7%

Ogólne koszty administracyjne
Ogólne koszty administracyjne wyniosły w 2021 roku 537,4 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o 15,3 mln zł,
tj. 2,9% r/r.
Główną przyczyną wzrostu kosztów jest kontynuacja inwestycji w infrastrukturę techniczną i ograniczenie długu
technologicznego. W roku 2021 Bank kontynuował również modernizację historycznej siedziby BGK, która została
uwolniona poprzez przeprowadzkę do tymczasowej siedziby zlokalizowanej w budynku Varso. Najem powierzchni
tymczasowej przyczynił się do wzrostu poziomu rozliczeń leasingu wynikającej z rozliczeń zgodnie z MSSF16.
Łączna dynamika kosztów r/r pozostawała poniżej wskaźnika inflacji.
TABELA 38: Koszty działania i amortyzacji (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ogólne koszty administracyjne
Świadczenia pracownicze
Koszty rzeczowe oraz podatki i opłaty
Amortyzacja

2021
-537,4
-342,6
-138,3
-56,4

2020
-522,1
-335,7
-137,5
-48,8

Zmiana r/r
nominalna
%
-15,3
-6,9
-0,8
-7,6

2,9%
2,1%
0,6%
15,6%
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Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw na koniec 2021 roku wyniósł -392,0 mln zł
i różnił się od wielkości na koniec 2020 roku o 129,6 mln zł.
TABELA 39: Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw (w mln zł)
Wyszczególnienie

2021

Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw
Saldo odpisów na kredyty i obligacje
Saldo odpisów na zobowiązania warunkowe i gwarancje
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji
w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

-392,0
-59,6
-267,6
-64,9

2020
-521,6
-271,8
-104,6
-145,3

Zmiana r/r
nominalna
%
129,6 -24,8%
212,2 -78,1%
-163,0 155,8%
80,4 -55,3%

Niższe odpisy na kredyty i obligacje wynikają z lepszej sytuacji ekonomiczno - finansowej kredytobiorców zagrożonych
skutkami pandemii COVID 19 i poprawy sytuacji w gospodarce. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty
wartości inwestycji odzwierciedla konserwatywne podejście Banku w zakresie wyceny ryzyka kredytowego i
utworzenie odpisu na Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN związanego z efektem długoterminowego
spadku wartości części lokat znajdujących się w portfelu Funduszu.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy za 2021 rok wyniósł 145,9 mln zł i był wyższy od podatku za 2020 rok o 91,6 mln zł. Efektywna
stopa podatkowa wyniosła 17,3% wobec 14,7% na koniec 2020 roku.

6.4

BILANS BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Rok 2021 Bank zamknął sumą bilansową w wysokości 196 441,9 mln zł. Była ona wyższa o 36 140,6 mln zł,
tj. o 22,5% r/r. Na wzrost sumy bilansowej złożył się wzrost aktywów płynnych będący pochodną sald depozytowych
klientów w tym jednostek budżetu centralnego.
Poziom bilansowych kredytów i obligacji (komercyjnych i komunalnych) brutto zmniejszył się nieznacznie o
104,9 mln zł, tj. o 0,2% r/r.
TABELA 40: Struktura aktywów BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Kasa, środki w Banku Centralnym
Rachunki nostro i lokaty międzybankowe
Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto
Odpisy bilansowe1
Dłużne papiery wartościowe i instrumenty
pochodne2
Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
Inwestycje kapitałowe netto
Pozostałe aktywa
Suma aktywów
1
2

31.12.2021
Stan na
Struktura
48 342,0
24,6%
4 483,5
2,3%
45 830,1
23,3%
-1 593,5
-0,8%
81 910,5
41,7%

31.12.2020
Zmiana r/r
Stan na
Struktura nominalna
%
32 262,3
20,1%
16 079,7 49,8%
4 647,0
2,9%
-163,5
-3,5%
45 935,0
28,7%
-104,9
-0,2%
-1 554,5
-1,0%
-39,0
2,5%
64 953,6
40,5%
16 956,9 26,1%

10 002,8

5,1%

4 207,2

2,6%

6 589,3
877,2
196 441,9

3,4%
0,4%
100,0%

7 714,3
2 136,4
160 301,2

4,9%
1,3%
100,0%

5 795,6 137,8%

-1 125,0
-1 259,2
36 140,6

-14,6%
-58,9%
22,5%

odpisy na kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne)
bez obligacji komercyjnych i komunalnych
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Kasa, środki w Banku Centralnym
Na koniec 2021 roku stan środków na rachunkach w Banku Centralnym wyniósł 48 342,0 mln zł i był wyższy
o 16 079,7 mln zł, tj. 49,8% r/r.
Rachunki nostro i lokaty międzybankowe (z wyłączeniem środków w NBP)
Na koniec 2021 roku stan lokat międzybankowych i rachunków nostro wyniósł 4 483,5 mln zł i spadł o 163,5 mln zł, tj.
3,5% r/r.
Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne)
Kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) brutto na koniec 2021 roku wyniosły 45 830,1 mln zł i były niższe niż na
koniec 2020 roku o 104,9 mln zł, tj. 0,2% r/r.
Odpisy bilansowe
Odpisy bilansowe na kredyty i obligacje (komercyjne i komunalne) na koniec 2021 roku wyniosły 1 593,5 mln zł
i zmniejszyły się w stosunku do stanu na koniec 2020 roku o 39,0 mln zł, tj. 2,5% r/r.
Dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne
W pozycji tej prezentowane są dłużne papiery wartościowe (bez obligacji komercyjnych i komunalnych) i instrumenty
pochodne. Na koniec 2021 roku nastąpił wzrost salda tych papierów o 16 956,9 mln zł do kwoty 81 910,5 mln zł,
tj. 26,1% r/r.
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2021 roku
wyniosły 10 002,8 mln zł i wzrosły o 5 795,6 mln zł, tj. 137,8% r/r. Pozycja dotyczy głównie operacji płynnościowych
banku.
Inwestycje kapitałowe netto
Portfel inwestycji kapitałowych netto wyniósł na koniec 2021 roku 6 589,3 mln zł i był o 1 125,0 mln zł, tj. 14,6% niższy
od stanu z końca roku poprzedniego. Wiązało się to ze sprzedażą części funduszy zarządzanych przez PFR TFI S.A.
TABELA 41: Struktura zobowiązań i kapitałów BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji papierów
wartościowych
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu
Pozostałe zobowiązania
Kapitał ogółem
Suma zobowiązań i kapitału własnego

31.12.2021
Stan na
3 575,6
150 810,7
3 859,5
10 454,4

3 227,4
24 514,3
196 441,9

31.12.2020

Struktura

Stan na

Zmiana r/r

Struktura

nominalna

2,4%
72,5%
3,0%

-332,3
34 553,0
-999,9

-8,5%
29,7%
-20,6%

5 818,0

3,6%

4 636,4

79,7%

1,6%
5 584,2
12,5% 23 874,0
100,0% 160 301,2

3,5%
14,9%
100,0%

-2 356,8
640,3
36 140,7

-42,2%
2,7%
22,5%

1,8%
3 907,9
76,8% 116 257,7
2,0%
4 859,4
5,3%

%

Zobowiązania wobec klientów
Baza depozytowa Banku w 2021 roku w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku wzrosła o 34 552,0 mln zł,
tj. 29,7% r/r, co wynikało głównie ze wzrostu środków pozyskiwanych podmiotów sektora budżetowego, których saldo
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wzrosło o 35 862,9 mln zł, tj. 65,5% r/r. Przeważającą część portfela depozytowego Banku stanowiły nadal środki
jednostek budżetu centralnego i na koniec 2021 roku ich wartość wyniosła 86 056,9 mln zł, a ich udział we wszystkich
depozytach stanowił 57,1%, wobec 43,2% na koniec 2020 roku.
Zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2021
roku wyniosły 10 454,4 mln zł i wzrosły o 4 636,4 mln zł tj. 79,7% r/r. Stan tej pozycji wynikał głównie z operacji
płynnościowych banku.
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 2021 roku wyniósł
2 807,2 mln zł i odnotował spadek o 456,9 mln zł, tj. 14,0% r/r.
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 2021 roku Bank nie emitował obligacji
przeznaczonych na finansowanie potrzeb własnych.
TABELA 42: Stan emisji obligacji własnych na 31.12.2021r. (w mln zł)
Obligacje własne
BGK0223
BGK1023

Data
emisji
19/02/2019
28/10/2019

Data
wymagalności
19/02/2023
28/10/2023

Kwota
w mln zł
2 000
1 850

Oprocentowanie
WIBOR6M+45 p.b.
WIBOR6M+40 p.b.

Emisje obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Działalność emisyjna BGK w 2021 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 wyemitował w 2021 roku
5 serii obligacji krajowych o zapadalności od 4 do 19 lat oraz 3 serie obligacji zagranicznych. Obligacje na rzecz
Funduszu sprzedawane były głównie w formie przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Obligacje
zagraniczne emitowane były w ramach ustanowionego przez Bank programu Euro Medium Term Notes do kwoty
15 mld EUR, zarejestrowanego na giełdzie w Luksemburgu, dla którego prospekt emisyjny zatwierdzony jest przez
luksemburski nadzór finansowy CSSF.
W całym 2021 roku, BGK przeprowadził sprzedaż obligacji pozyskując środki o łącznej wartości nominalnej 39,7 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.
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TABELA 43: Stan emisji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2021r.
Obligacje
FPC0725
USD1025
FPC0427
FPC0328
EUR1028
FPC0630
FPC0631
EUR0731
FPC0733
FPC1140

Data
emisji
03/07/2020
28/10/2021
27/04/2020
12/03/2021
13/10/2021
05/06/2020
12/05/2021
08/07/2021
21/07/2020
27/11/2020

Data
wymagalności
03/07/2025
28/10/2025
27/04/2027
12/03/2028
13/10/2028
05/06/2030
12/06/2031
08/07/2031
21/07/2033
27/11/2040

Kwota

Oprocentowanie

25 308 mln PLN
400 mln USD
33 585 mln PLN
15 640 mln PLN
500 mln EUR
34 217 mln PLN
14 043 mln PLN
500 mln EUR
7 269 mln PLN
4 210 mln PLN

1,250%
1,750%
1,875%
1,750%
0,375%
2,125%
zmienne
0,500%
2,250%
2,375%

Kapitały ogółem
W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów umożliwiający rozwój
działalności kredytowej i inwestycyjnej Banku. Na koniec 2021 roku wartość kapitałów ogółem (z wynikiem roku
bieżącego oraz lat ubiegłych) wyniosła 24 514,3 mln zł i wzrosła o 640,3 mln zł tj. o 2,7% r/r.
TABELA 44: Wielkość i struktura funduszy Banku (w mln zł)
Wyszczególnienie
Kapitały ogółem
Fundusz statutowy
Fundusz zapasowy
Pozostałe fundusze rezerwowe
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik lat poprzednich
Wynik netto

31.12.2021
Stan na
Struktura
24 514,3
100,0%
21 982,6
89,7%
1 552,7
6,3%
51,1
0,2%
232,3
0,9%
0,0
0,0%
695,6
2,8%

31.12.2020
Stan na
Struktura
23 874,0
100,0%
21 692,2
90,9%
1 525,6
6,4%
106,4
0,4%
232,3
1,0%
1,8
0,0%
315,7
1,3%

Zmiana r/r
nominalna
%
640,3
2,7%
290,4
1,3%
27,0
1,8%
-55,3
-52,0%
0,0
0,0%
-1,8
379,9
120,3%

Podsumowanie wyników i sytuacji finansowej BGK
Rok 2021 był okresem zwiększonej aktywności Banku w obliczu pandemii Covid-19. Bank aktywnie wspomagał swoich
klientów w trudnej sytuacji oraz wspierał rozwój gospodarczy kraju poprzez szereg programów pomocowych.
Sytuacja finansowa Banku na koniec 2021 roku była stabilna, co znalazło odzwierciedlenie w wysokim poziomie wyniku
finansowego oraz bezpiecznych poziomach wskaźników płynności i adekwatności.

6.5

RATING BGK

W dniu 1 października 2021 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 krajowy rating krótkoterminowy na poziomie F1+(pol),
długoterminowy w walucie krajowej na poziomie „A-” (perspektywa stabilna), rating wsparcia na poziomie 1 oraz
minimalny rating wsparcia na poziomie „A-”. Rating krótkoterminowy w walucie zagranicznej został podwyższony do
F2.

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU
Na koniec 2021 roku BGK realizował zadania poprzez centralę oraz sieć 16 Regionów zlokalizowanych na terenie Polski.
Bank posiadał na koniec 2021 roku przedstawicielstwa za granicą w Brukseli, Frankfurcie n. Menem, Londynie
i Amsterdamie.
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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 2021 roku były:






działania w obszarze ochrony zdrowia,
wyrównywanie szans edukacyjnych,
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 2021 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
Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.
Bardzo ważną częścią tej misji jest zaangażowanie społeczne, dlatego bank aktywnie uczestniczy w inicjatywach
społecznych. Bank prowadzi autorskie programy zaangażowania społecznego poprzez Fundacje.
Strategiczne działania Fundacji to:















wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
wspieranie osób niepełnosprawnych,
wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
rozwój sportu, szczególnie wśród dzieci,
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,
budowanie zaplecza wspomagającego polskie jednostki handlowe, rozwojowe, produkcyjne i turystyczne za
pomocą nowoczesnych oraz tradycyjnych metod komunikacji wizerunkowej,
budowanie silnego fundamentu społecznego, który sięga do polskiej historii, tradycji, dziedzictwa narodowego,
jest mostem między pokoleniami, między historią a nowoczesnością,
budowanie zaangażowania i aktywizacja lokalnej społeczności wokół działań na rzecz ochrony dziedzictwa,
inspirowanie ludzi w różnym wieku do działań na rzecz kultywowania polskiej tradycji i ochrony naszego
dziedzictwa,
wsparcie i rozwój szkolnictwa zawodowego,
zapewnienie swobodnego dostępu do informacji i edukacji, promowanie działań na rzecz edukacji młodego
pokolenia, rozwój zainteresowań i kształtowanie umiejętności z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej,
rozwój i upowszechnianie nowych technologii w edukacji, wspieranie innowacyjnych i nowoczesnych metod
kształcenia, propagowanie wolontariatu.

W 2021 roku Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego w związku ze stanem pandemii kontynuowała działania w obszarze
ochrony i promocji zdrowia. Zaangażowała się w budowę nowego skrzydła Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Fundacja przekazała środki na budowę oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej wraz z oddziałem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej oraz na sprzęt medyczny.
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Fundacja BGK rozpoczęła również ogólnopolską akcję, która ma zbudować świadomość problemu transplantacji u
najmłodszych. Ponadto, w działaniach pomagali wolontariusze z Banku BGK. W 2021 roku zrealizowano 54 projekty
wolontariackie, w które zaangażowane było ponad 500 pracowników BGK. W ramach zielonego wolontariatu
„Angażujemy się” pracownicy BGK posadzili 2000 drzew.

9. REALIZACJA POLITYKI KADROWEJ W BGK
Kultura organizacyjna
Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadzając nową strategię, misję i wizję przyjął nowe wartości. Są to: otwartość,
zespołowość, odpowiedzialność. Wartości te wskazują normy i wzory postaw oraz zachowań pracowników Banku,
którymi powinni kierować się w codziennej pracy.
W ich wypracowaniu oraz zdefiniowaniu nowego katalogu zachowań zaangażowani byli ambasadorzy projektu,
którymi byli uczestnicy Banku Talentów – wyłonieni spośród pracowników BGK. Odbyło się to podczas
wielogodzinnych warsztatów, w których uczestniczył zarząd banku.
Wdrożenie wartości banku jest jednym z kluczowych elementów transformacji kultury organizacyjnej wspierającym
wdrożenie i realizację nowej strategii biznesowej BGK.
W ramach strategii bank określił 3 zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne,
współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model
zarządzania. Głównym celem filaru transformacji cyfrowej i procesowej jest stworzenie optymalnych warunków dla
dynamicznego rozwoju wyznaczanego przez strategię poprzez ciągłe doskonalenie procesów biznesowych, budowanie
cyfrowej i nowoczesnej platformy IT oraz automatyzacja i robotyzacja wskazanych obszarów.
Natomiast filar efektywnego modelu zarządzania w swoich założeniach ma rozwój i doskonalenie kultury
organizacyjnej Banku poprzez rozwój kompetencji menedżerskich w zarządzaniu macierzowym, popularyzowanie
pracy w modelu macierzowym z wykorzystaniem narzędzi pracy zespołowej oraz rozwój pracy zespołowej
i interdyscyplinarnej.
Rozwój pracowników
Polityka rozwoju pracowników Banku w 2021 roku realizowana była w formie projektów rozwojowych, szkoleń
zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), szkoleń otwartych, nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych.
Przez cały rok kontynuowaliśmy uruchomiony w 2020r. projekt „Bank Talentów”, którego celem było przygotowanie
utalentowanych pracowników do realizacji bardziej złożonych zadań, po to, aby wspierali transformację kulturową
i procesową Banku. Istotne było zwiększenie zaangażowania pracowników oraz przygotowanie potencjalnych
sukcesorów w organizacji. Program składał się z licznych warsztatów (32 warsztaty w ciągu 14 m-cy), projektu CSR,
Biznes Master Klas, na których doświadczeni menedżerowie dzielili się swoim osobistym doświadczeniem,
mentoringu, coachingu, metod diagnostycznych (np. MBTI, Value Match) oraz licznych działań w formule zdalnej.
Talenty zostały zaangażowane przez zarząd w definiowanie wartości banku i w budowanie docelowej kultury banku
(badanie Value Match). Program został wysoko oceniony zarówno przez uczestników, przełożonych oraz sponsorów.
Wskaźnik awansów w programie wyniósł 30%.
Pracownicy z najwyższą roczną oceną realizacji celów wzięli udział w panelu dyskusyjnym z zarządem na temat nowej
strategii banku.
W 2021 roku menedżerowie uczestniczyli w działaniach rozwojowych związanych z rozwojem i doskonaleniem
kompetencji przywódczych. Program rozwojowy przygotowany został na podstawie wyników badania kultury
organizacyjnej. Grupa menedżerów wzięła udział w Akademii Przywództwa wg Maxwell’a, a zdecydowana większość
rozpoczęła nowy program stworzony na potrzebę realizacji nowej strategii – Przywództwo Przyszłości. Program
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obejmuje warsztaty, pracę w mniejszych grupach (tzw. „learning community”), a również uzupełniony o coaching
indywidualny i zespołowy oraz badania metodą 360 stopni.
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 kwietniu 2021 roku przeprowadzone zostało badanie kultury organizacyjnej Value Match , które miało na celu
poznanie opinii pracowników na temat tego w jakiej kulturze i strukturze obecnie pracujemy i w jakiej kulturze
i strukturze chcielibyśmy docelowo pracować.
W okresie letnim 2021 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: 50 zatrudnionych kandydatów, 5 621 aplikacji, 140 spotkań
rekrutacyjnych, 18 zrealizowanych szkoleń eksperckich i ogólnorozwojowych dla studentów, zaoferowanie dalszej
współpracy 21 praktykantom.
W roku 2021 odbył się pilotażowy program Bank Staży, w ramach którego pracownicy mogli dowiedzieć się na czym
polegają zadania kolegów, z którymi współpracują na co dzień, lepszego zrozumienia co robią inni, doświadczenia
wyzwań z jakimi inni się mierzą, zrozumienia ich perspektywy i przede wszystkim zyskania nowych doświadczeń oraz
rozszerzenia swoich kompetencji.
Pracownicy mieli również możliwość wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących Indywidualnych
Programów Rozwojowych (IPR). IPR to działania, które pracownik w porozumieniu z przełożonym podejmuje, aby
rozwinąć swoje kompetencje, zmodyfikować swoją postawę bądź zdobyć nową wiedzę. Pracownicy uczestniczyli
w zorganizowanych spotkaniach informujących czym jest IPR, czemu służy, jakie niesie korzyści.
Stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia w BGK na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 1 878 etatów (z uwzględnieniem pracowników na
urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich). W stosunku do stanu z końca 2020
roku zatrudnienie wzrosło o 19 etatów.
Stan zatrudnienia w grupie BGK na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 1 885 etatów. W stosunku do stanu z końca 2020
roku zatrudnienie wzrosło o 26 etatów.
System wynagradzania
Bank realizuje politykę wynagradzania, której założenia są zgodne ze strategią, wartościami oraz akceptowalnym
poziomem ryzyka. Polityka wynagrodzeń spełnia wymogi prawne, zasady compliance, jest neutralna ze względu na
płeć oraz jest zgodna z wytycznymi i regulacjami zewnętrznymi, do których przestrzegania Bank jest zobowiązany.
Polityka wspiera realizację strategii biznesowej Banku i strategii zarządzania ryzykiem oraz ogranicza konflikt interesów
w Banku, nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
akceptowalny ogólny poziom ryzyka, wspiera cele zrównoważonego rozwoju (ESG) wdrażanego w Banku .
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. Zróżnicowanie wynagrodzenia pomiędzy kobietami i mężczyznami za 2021 rok liczone na postawie
przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 94,6%, co oznacza, że na porównywalnych poziomach stanowisk,
wynagrodzenie kobiet jest niższe o 5,4% od wynagrodzenia mężczyzn.
Bank prowadzi wykaz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w BGK. Zasady
przyznawania i wypłaty wynagradzania zmiennego dla tych pracowników reguluje „Polityka zmiennych składników
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wynagrodzeń zidentyfikowanych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Gospodarstwa
Krajowego”.
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 oraz Oświadczeniu
Ministra Finansów z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku
Gospodarstwa Krajowego.
System premiowy
System premiowy funkcjonujący w Banku wspiera realizację strategii Banku poprzez nagradzanie pracowników za
realizację wyznaczonych im celów.
Uruchomienie środków na wypłatę premii rocznej warunkowane jest dodatnim wynikiem finansowym Banku za rok
objęty premią, a jej wysokość ustalana jest w oparciu o cele indywidualne pracownika oraz ocenę postawy, której
kryteria odzwierciedlają wartości Banku, takie jak otwartość, zespołowość, odpowiedzialność.
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”.
W 2021 roku pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenie e-learningowe, pt.: „Szacunek w miejscu pracy. Czym jest
mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne, a co nimi nie jest? Jak postępować w danej sytuacji?”. Szkolenie
poruszało zagadnienie otwartość na drugiego człowieka okazywanej poprzez szacunek dla każdej osoby w trakcie
codziennego budowania partnerskich relacji.
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 2021r.
zaprezentowano poniżej.
BGK podkreśla, jak ważne jest włączanie obojga rodziców w proces wychowywania dzieci, równy podział obowiązków,
dzięki czemu, kobiety mają szanse realizować się zawodowo oraz cieszyć pełnym rodzicielstwem. W tej kwestii Bank
współpracuje z fundacją Share the care, organizując m.in. warsztaty dla rodziców dotyczące aktywnego udziału ojców
w wychowywaniu dzieci.
W 2022 roku wdrożona zostanie Dyrektywa UE work-life-balance nakładająca wymóg 2-miesięcznych urlopów
rodzicielskich wyłącznie dla ojców. Dlatego razem z Fundacją Share the Care oraz pozostałymi członkami Rady
Programowej Fundacji bank pracował nad rekomendacją dla rządu odnośnie wdrożenia dyrektywy work-life balance
w Polsce.
Bank przygotował badanie, dzięki któremu dostrzeżono, jakie bariery utrudniają zachowanie równości rodzicielskiej
w naszej organizacji. Wyniki służą do wypracowywania zmian, by zatrudnionym w banku kobietom było łatwiej
rozwijać karierę oraz budować szczęśliwą rodzinę. Dzięki takim projektom i inicjatywom Bank już dziś jest gotowy do
działania zgodnie z wytycznymi dyrektywy work-life balance, która zacznie obowiązywać od 2022r. W BGK
najważniejszy jest człowiek jako całość, dlatego wspieramy rozwój pracowników w każdym aspekcie ich życia oraz
dostarczamy narzędzi pomagających w radzeniu sobie w codziennych zmaganiach rozciągniętych między życiem
prywatnym, a zawodowym.
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TABELA 45: Struktura zatrudnienia w BGK
Struktura zatrudnienia wg płci
Pozostali
pracownicy

Kadra
kierownicza

Kobiety

145

Mężczyźni

159

Razem

1 019
566

62%; 1 164
38%; 725

1 889

Struktrura zatrudnienia wg grup wiekowych
do 25 roku życia

68

4%; 68

od 26 do 30 roku 4
od 31 do 40 roku

174

486

od 51 do 60 roku
Razem

29%; 540

169

od 41 do 50 roku
powyżej 60 roku życia

9%; 178

54

561

68

256

39%; 730

17%; 324

9 40 3%; 49
1 889

Struktrura zatrudnienia wg stażu pracy w BGK
do 5 lat

125

od 5 do 10 lat

48

od 11 do 15 lat

45

od 16 do 20 lat 18 92
od 21 do 25 lat 53
powyżej 26 lat 15 73
Razem

849
194
154

52%; 974

13%; 242
11%; 199

6%; 110
223

15%; 276

5%; 88

1 889

Działania na rzecz pracowników w czasie pandemii
W ramach działań na rzecz pracowników w czasie pandemii, Bank kontynuował działania podjęte w 2020r. tj.
umożliwienie pracownikom pracy zdalnej, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i narzędzi, zdalnej obsługi systemów
bankowych. Bank zaopatrzył każdego pracownika w pulsoksymetr, niezbędne środki ochronne, m.in. żele, płyny
dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, oraz instrukcje dezynfekcji. Przeprowadzał kampanie informacyjne
przypominające zasady bezpieczeństwa i przestrzegania higieny w miejscu pracy a także sposób postępowania
w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.
W 2021 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,
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.
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W 2021r. zasilaliśmy naszą platformę e-learningową nowymi szkoleniami, które odpowiadały na aktualne potrzeby:
„Efektywne zarzadzanie czasem i zadaniami w pracy zdalnej i rotacyjnej”, „Emocje w kryzysie”, „Jak efektywnie
zarządzać w pracy zdalnej”, „Moc doceniania”, czy „Design Thinking”.

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 53 jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa
Krajowego za rok 2021.

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 2021 roku Bank osiągnął zgodnie ze sprawozdaniem finansowym obrót w wysokości 2 238,0 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 695,6 mln zł, podatek dochodowy wyniósł 145,9 mln zł,
zatrudnienie w Banku na koniec grudnia 2021 roku wyniosło 1 878 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 oraz
z 2021 poz. 1598).

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
Ramy ładu korporacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego określają zewnętrzne akty prawne:






Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,
Statut Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie wydania Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
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Uchwała nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wydania Rekomendacji H
dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach,
Uchwała nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020r. w sprawie wydania
Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

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,
dodatkową działalność członków organu zarządzającego i nadzorującego określoną odrębnymi przepisami prawa,
brak w ofercie działalności dotyczącej zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

13.2 ZADANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ ORGANIZACJA BGK
Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego określa zadania, zakres działalności oraz organizację BGK, w tym podział
kompetencji pomiędzy Radą Nadzorczą - organem nadzorczym, a Zarządem - organem zarządzającym 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.
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,
prowadzenie - bezpośrednio lub pośrednio - działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji
programów rządowych lub w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa na podstawie odrębnych
przepisów, w szczególności dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
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,
wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane,
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 oraz Skarbu Państwa w określonych przez prawo
przypadkach.

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, m.in.:
szczegółowe zakresy czynności wykonywanych przez BGK oraz działań organów Banku, organizację wewnętrzną,
kompetencje i zadania prezesa Zarządu, fundusze BGK oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej.
Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do działalności BGK stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Prawo bankowe.
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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 2021r., Rada Nadzorcza składała się z 11 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.
Na dzień 31 grudnia 2021r. skład Rady Nadzorczej był następujący:












Paweł Borys, Przewodniczący,
Beata Gorajek, Zastępca Przewodniczącego,
Marek Niedużak, Sekretarz,
Zbigniew Krysiak, Członek,
Honorata Krysiewicz, Członek,
Wojciech Maj, Członek
Adam Rudzewicz, Członek,
Jerzy Szmit, Członek,
Łukasz Śmigasiewicz, Członek,
Magdalena Tarczewska-Szymańska, Członek,
Robert Zima, Członek.

Skład Rady Nadzorczej Banku z informacją o okresie pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia jej członków w 2021 roku
przedstawiono w tabeli poniżej.
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TABELA 46: Rada Nadzorcza BGK w 2021 roku
Imię i nazwisko
Paweł Borys
Beata Gorajek
Marek Niedużak1
Grzegorz Dostatni
Jacek Hecht
Zbigniew Krysiak
Honorata Krysiewicz
Wojciech Maj
Robert Nowicki
Adam Rudzewicz
Łukasz Śmigasiewicz
Jerzy Szmit
Robert Zima
Magdalena Tarczewska-Szymańska
1

Okres pełnienia funkcji w radzie
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 30.09.2021
01.01.2021 – 27.10.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
28.10.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 01.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
02.12.2021 – 31.12.2021
01.01.2021 – 31.12.2021

Funkcja w radzie
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

wynagrodzenie
w zł
111 978
111 978
76 348
84 024
106 888
106 888
17 774
97 980
101 798
106 888
106 888
8 098
106 888

jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - nie pobiera wynagrodzenia

W 2021 roku Prezes Rady Ministrów dokonał zmian w składzie Rady Nadzorczej BGK:
 odwołał:
 Jacka Hechta- z dniem 27 października 2021r.,
 Roberta Nowickiego - z dniem 1 grudnia 2021r.,
 powołał:
 Wojciecha Maja - z dniem 28 października 2021r.
 Roberta Zimę - z dniem 2 grudnia 2021r.
Z dniem 1 października 2021r. Grzegorz Dostatni, Członek Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej BGK.
Od 31.12.2021 r. do dnia podpisania sprawozdania finansowego zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 12.01.2022 r. Pana Piotra Pawliczaka w skład Rady Nadzorczej BGK.
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. Ponadto wykonywanie zadań związanych
z ustalaniem regulaminów dotyczących zasad świadczenia przez Bank usług lub wykonywania czynności, o których
mowa w par. 4 i 5 statutu oraz ustalaniem oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz
stawek prowizji i opłat za czynności bankowe Zarząd może przekazać w całości lub w części wskazanemu członkowi
zarządu, zgodnie z ustalonym wewnętrznym podziałem kompetencji.
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
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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.
W 2021 roku Prezes Rady Ministrów dokonał zmian w składzie zarządu:



odwołał z dniem 30 listopada 2021r. Przemysława Cieszyńskiego ze stanowiska członka Zarządu,
powołał z dniem 1 grudnia 2021r. Dariusza Szweda na stanowisko członka Zarządu.

Skład zarządu BGK z okresem pełnienia funkcji przedstawiono w tabeli poniżej.
TABELA 47: Skład zarządu BGK w 2021 roku
Imię i nazwisko
Beata Daszyńska-Muzyczka
Paweł Nierada
Włodzimierz Kocon
Przemysław Cieszyński
Radosław Kwiecień
Tomasz Robaczyński
Dariusz Szwed

Okres pełnienia funkcji
w zarządzie
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.11.2021
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2021 - 31.12.2021

Funkcja w zarządzie
Prezes Zarządu
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Aktualny skład osobowy zarządu publikowany jest na stronie internetowej BGK pod adresem: www.bgk.pl.
Prezes Zarządu reprezentuje Bank na zewnątrz, przewodniczy posiedzeniom zarządu, organizuje działalność Banku,
a także zapewnia wykonywanie uchwał zarządu. Prezes zarządu jest przełożonym wszystkich pracowników BGK.
Kompetencje prezesa, pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa oraz członków zarządu wynikają z ustawy o BGK, statutu
BGK oraz z wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie.
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 47/2021/X z 9 listopada 2021r. „Polityką Zmiennych składników wynagrodzeń
Zidentyfikowanych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Gospodarstwa Krajowego”, która
została wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej BGK nr 40/2021/X z 3 września 2021r.
Kształtowanie się wynagrodzeń członków Zarządu zaprezentowano w tabeli poniżej.
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TABELA 48: Wynagrodzenia członków zarządu BGK w 2021 roku (w zł)
wynagrodzenie
wynagrodzenie
wynagrodzenie
podstawowe
uzupełniające1
uzupełniające2
Beata Daszyńska-Muzyczka
792 000
950 400
209 912
Paweł Nierada
624 000
748 800
166 400
Włodzimierz Kocon
624 000
748 800
166 400
Przemysław Cieszyński
572 000
748 800
159 744
Radosław Kwiecień
624 000
748 800
166 400
Tomasz Robaczyński
624 000
218 400
Dariusz Szwed
52 000
0
0
Wojciech Hann
0
374 400
166 400
RAZEM
3 912 000
4 538 400
1 035 256
1 w 2021 roku wypłacona została część nieodroczona wynagrodzenia uzupełniającego za 2019r. i za 2020 r.
2 w 2021 roku wypłacona została część odroczona wynagrodzenia uzupełniającego za 2017 r. i za 2018 r.
3 Wojciech Hann (członek Zarządu Banku do 31.12.2019r.) - wynagrodzenie uzupełniające za 2017r. oraz za 2018 r. – część
odroczona.
Nazwisko i imię

pełniona funkcja
w 2021r.
Prezes Zarządu
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu3

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostały powołane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd komitety, które pełnią funkcje
kontrolne lub doradczo-opiniujące. Rada Nadzorcza ustanowiła:




Komitet ds. Audytu,
Komitet ds. Ryzyka,
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 pięć komitetów zajmujących się określonymi dziedzinami działalności BGK
tj. Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Banku, Komitet Zmian, 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 31.12.2021r. 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 członkowie Komitetu muszą spełniać określone kryteria, tj.:




większość członków komitetu audytu (w tym jego przewodniczący) powinna spełniać kryteria niezależności,
przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych,
przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Bank (lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej
branży).

Wśród członków Komitetu:




3 członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Komitetu ds. Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu,
spełniało kryterium niezależności, tj. Beata Gorajek, 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.

W 2021 roku Bank dokonywał oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów dotyczących posiadania
wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy branżowej, na
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podstawie informacji zawartych w opracowanym „Kwestionariuszu niezależności i kwalifikacji członków Rady
Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego”, dotyczących posiadanego wykształcenia, przebytych szkoleń oraz
doświadczenia zawodowego, w tym w szczególności w przypadkach zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na
zmianę spełniania kryterium niezależności i kwalifikacji.
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 skuteczności systemu 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 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu do spraw Audytu oraz dodatkowo 5 posiedzeń wspólnych z Komitetem
do spraw Ryzyka. W trybie pisemnym zostały przyjęte 2 dokumenty oraz 1 dokument Komitet przyjął na posiedzeniu
wspólnym z Komitetem do spraw Wynagrodzeń i Nominacji.
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. Na dzień 31.12.2021r. w składzie Komitetu ds. Ryzyka było
3 członków Rady Nadzorczej.
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,
opiniowanie w zakresie inwestycji kapitałowych Banku, będących w kompetencji Rady Nadzorczej,
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. Rada Nadzorcza
w styczniu 2020r. podjęła uchwałę, która rozszerzyła zakres działania Komitetu ds. Wynagrodzeń i wprowadziła
zmianę nazwy Komitetu na Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Członkowie Komitetu powoływani są spośród
członków Rady Nadzorczej. Na dzień 31.12.2021r. w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji było 3 członków
Rady Nadzorczej.
Zadania Komitetu obejmują w szczególności:


monitorowanie i opiniowanie:
 polityki wynagrodzeń pracowników Banku, stanowiącej zasady wynagradzania pracowników w Banku,
 wykazu pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku,
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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 komórką audytu wewnętrznego,
 polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te
funkcje,
 stosowania zasad wynagradzania w Banku,
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.
Komitet pełni również funkcję Komitetu Polityki Inwestycyjnej, którego zakres kompetencji obejmuje między innymi
decyzje związane z zatwierdzaniem wysokowartościowych inwestycji oraz inwestycji generujących 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 okresowych 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 Autoryzacji Wydatków
Podstawowym celem Komitetu Autoryzacji Wydatków jest zapewnienie wysokiej efektywności kosztowej
w działalności bieżącej oraz projektowej wspierającej realizację Strategii Banku.
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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.

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 podmiotów, którym Bank powierzył wykonywanie czynności
w drodze outsourcingu.
System kontroli wewnętrznej w BGK obejmują trzy niezależne poziomy (linie 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 Banku zatrudnionych na stanowiskach związanych z zarządzaniem
ryzykiem lub w komórkach i jednostkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej
linii obrony,
 działalność Departamentu Zgodności (DZ),
 na trzeci poziom (trzecią linię obrony) składa się działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW).
System kontroli wewnętrznej uregulowany jest postanowieniami znowelizowanego w 2021r. 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 oraz Polityka
zgodności Banku Gospodarstwa Krajowego.
W 2021r. wprowadzono zmiany do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w szczególności w celu dostosowania do
Wytycznych ESMA w spr. wymogów MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem, Wytycznych EBA
dot. outsourcingu oraz Rozporządzania w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
polityki wynagrodzeń w bankach. W ramach wprowadzonych zmian m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące budżetu
i rocznego monitorowania adekwatności liczby zatrudnienia pracowników DZ i ich poziomu wiedzy względem
realizowanych zadań.
Ponadto dostosowano do praktyki postanowienia dot. uczestnictwa dyr. DAW i DZ (Compliance Officer)
w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Audytu – uczestnictwo ww. we wszystkich posiedzeniach, jak również
rozszerzono obowiązki Compliance Officera o kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem utraty reputacji (szkolenia,
wsparcie jednostek i komórek banku oraz podmiotów zależnych).
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W 2021 roku cele Systemu Kontroli Wewnętrznej zostały osiągnięte poprzez wdrożenie w banku wielu zmian
i usprawnień :





utrzymano obsługę wszystkich procesów w okresie pandemii COVID-19 przy jednoczesnym utrzymaniu
mieszanego trybu pracy,
utrzymano niezbędne i wdrożono nowe narzędzia wspierające efektywną pracę,
utrzymano wysoką jakość sprawozdań i raportów,
zapewniono zgodność regulacji wewnętrznych BGK i procesów ze zmieniającymi się w 2021 roku przepisami
prawa i standardami rynkowymi, w tym w szczególności z rekomendacjami nadzorczymi.

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).
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 kontaktowania się
z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Audytu.
W 2021 roku Departament Zgodności uczestniczył w wielu projektach regulacyjnych (m.in. ESG, AML,
Rekomendacja Z) oraz dostosowaniu regulacji banku do realizacji celów Programu Modelu Biznesowego.
W zaktualizowanych w 2021 regulacjach DZ dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji
oprócz dostosowania do regulacji zewnętrznych uwzględniono również kwestie ESG. Wdrożono również nową,
zapewniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa, platformę do anonimowego zgłaszania naruszeń.
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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
2021r., 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 BGK przez Zarząd Banku do
zatwierdzenia. Roczne sprawozdanie finansowe BGK podlega badaniu przez firmę audytorską wybraną przez Radę
Nadzorczą BGK.

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 zatrudnionych na stanowiskach lub w
komórkach organizacyjnych centrali Banku związanych z zarządzaniem ryzykiem (niezależnie od zarządzania ryzykiem
na pierwszym poziomie) oraz działalność Departamentu Zgodności. Na trzeci poziom (trzecią linię obrony) składa się
działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego.
Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w Banku jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania Banku,
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 dotyczących identyfikacji, pomiaru lub oceny, monitorowania,
kontroli i raportowania o ryzyku, opracowanych w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub
Zarząd Banku,



instrukcji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem zatwierdzonych przez odpowiednie komitety
powołane przez Zarząd Banku,



zasad etycznych, 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 i źródeł powstawania (czynniki ryzyka), ustalenie
obszarów narażonych na dany rodzaj ryzyka oraz identyfikację ryzyka w produktach, projektach, procesach,
procedurach i programach Modelu Biznesowego,
pomiar lub ocenę ryzyka, które obejmują ustalanie i stosowanie metod kwantyfikacji ryzyka oraz
przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
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monitorowanie ryzyka, które obejmuje nadzór nad poziomem podejmowanego ryzyka, kontrolę adekwatności
i dokładności stosowanych metod oceny ryzyka oraz ocenę efektywności stosowanych narzędzi,
kontrolę ryzyka, która obejmuje ustalenie i stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka, w tym ograniczanie ryzyka
(m.in. system limitów, zapewnienie niezależności zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania
ryzykiem na drugim poziomie, ubezpieczenia, transfer ryzyka, plany finansowania),
raportowanie o ryzyku, które obejmuje informację o profilu ryzyka, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz
ocenę skuteczności podjętych działań ograniczających ryzyko.

Główne kierunki w zakresie zarządzania ryzykiem w BGK określone są w Strategii zarządzania ryzykiem w BGK oraz
w politykach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Apetyt na ryzyko określony jest poprzez akceptowalny
poziom współczynnika wypłacalności oraz wskaźników płynności krótkoterminowej i długoterminowej, jak również
akceptowalny poziom poszczególnych rodzajów ryzyka. W procesie alokacji wymagany kapitał jest dystrybuowany na
poszczególne rodzaje ryzyka, przy określonym poziomie limitów dla poszczególnych rodzajów ryzyka w BGK.
Na poziomie Strategii przyjęto także zasady kultury ryzyka. Kultura ryzyka oznacza normy Banku, postawy i zachowania
odnoszące się do świadomości ryzyka, podejmowania przez Bank ryzyka oraz zarządzania ryzykiem, a także
mechanizmy kontrolne kształtujące decyzje dotyczące ryzyka. Kultura ryzyka wpływa na decyzje podejmowane przez
kierownictwo i pracowników w trakcie bieżącej działalności oraz ma wpływ na podejmowane przez nich ryzyko. Zarząd
BGK komunikuje podstawowe wartości i oczekiwania Banku oraz swoimi działaniami i postępowaniem promuje wśród
pracowników BGK świadomość znaczenia ryzyka w działalności BGK, zasad jego podejmowania i zarządzania.
Następnie praktyki te są kaskadowane na poszczególne szczeble struktury organizacyjnej BGK oraz podmioty zależne.
W 2021 roku w Banku:






wdrożono wymogi określone 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
(CRR2),
przeprowadzono przegląd przepisów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem obejmujący
w szczególności:
 Politykę informacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ogłaszania informacji dotyczących
zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej - dostosowanie m.in. do przepisów Rozporządzenia CRR2
oraz Rekomendacji Z,
 Strategię zarządzania ryzykiem w BGK - dostosowanie do Rekomendacji Z, Rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, wytycznych EBA dotyczących zarządzania
wewnętrznego. W katalogu ryzyk zidentyfikowanych w Banku uwzględniono ryzyko związane z ESG oraz
dodano definicję ryzyka ESG. Strategia zarządzania ryzykiem została dostosowana również do Strategii Banku
na lata 2021-2025,
 zmienione zostały poszczególne przepisy wewnętrzne dotyczące zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka, tj. polityki, zasady, procedury i instrukcje,
przeprowadzono kompleksowe testy warunków skrajnych na poziomie instytucji. Opracowano dodatkowy
scenariusz uwzgledniający wpływ czynników ESG na profil ryzyka Banku.

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
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kredytowym, obejmujący identyfikację, pomiar lub ocenę, monitorowanie, kontrolę ryzyka (w tym ograniczanie
ryzyka) oraz raportowanie wraz z oceną skuteczności podjętych działań ograniczających ryzyko.
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.

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.

115/125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku
(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)
Cyklicznie opracowywane są raporty dotyczące ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji, które prezentowane są co
miesiąc Komitetowi Kredytowemu Banku, Zarządowi BGK, a w okresach kwartalnych 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 stanowi jedno z najważniejszych rodzajów ryzyka na jakie narażony jest Bank w ramach
prowadzonej działalności i zostało zdefiniowane jako 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.
Realizacja zasad zarządzania ryzkiem kredytowym odbywa się również z wykorzystaniem testów warunków skrajnych,
pozwalających wskazać potencjalne zagrożenia dla portfela kredytowego banku. Jednym z elementów testów
warunków skrajnych są testy klientów z branż o szczególnej ekspozycji na ryzyka związane z czynnikami ESG. W tym
celu bank wyodrębnia klientów z sektorów najbardziej narażonych na czynniki ESG. Są to przede wszystkim sektory
takie jak: elektroenergetyka, ciepłownictwo, paliwa i gaz, chemia, transport lotniczy, transport kolejowy, transport
publiczny, produkcja i wydobycie.
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 powiązanych 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.
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:
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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 analizował sytuację związaną z COVID-19 oraz podejmował stosowne kroki. W pierwszych miesiącach
pandemii 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 rozszerzaniem się pandemii testami skrajnymi został objęty cały portfel
w segmentacji branżowej z gradacją wpływu pandemii na poszczególne branże. Bank uwzględnia wyniki testów
warunków skrajnych w planowaniu finansowym.
Niezależnie od wpływu na sytuację klientów i wynik BGK epidemia COVID-19 miała istotny wpływ na kształt całego
procesu kredytowego. Bank podjął w 2020 i kontynuował w 2021r. szereg działań w kierunku usprawnienia procesu
kredytowego w sytuacji pandemii obejmujące m.in: ocenę ryzyka ekspozycji (MSSF 9), postępowania w procesie
kredytowym oraz monitoringu ekspozycji kredytowych w sytuacji kryzysowej.
W I kwartale 2021r. w Banku wprowadził możliwość procedowania wniosków o zmianę płatności rat w ramach działań
związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w nawiązaniu do komunikatu ZBP dotyczącego wznowienia
w okresie od 18 stycznia do 31 marca 2021r. obowiązywania „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad
oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” w odpowiedzi na decyzję EBA (Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego) w sprawie reaktywacji Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych
moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Ukrainie, Rosji oraz Białorusi
BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne w Ukrainie, Rosji oraz Białorusi w obszarze budowlanym, rolnym oraz
przemysłowym. Ekspozycje te, w zależności od przedmiotu finansowania, zabezpieczone są m.in. na finansowanym
majątku ale przede wszystkim gwarancjami KUKE. Wartość tych finansowań w przeliczeniu na złote oscyluje w granicy
ok. 1% wartości portfela kredytowego Banku.
W celach ostrożnościowych, po rozpoczęciu działań wojennych przez Rosję na terenie Ukrainy, Bank niezwłocznie
dokonał przeklasyfikowania wybranych finansowań na rynku ukraińskim, rosyjskim i białoruskim z fazy 1 do fazy 2.
Indywidualnie podejmowane są decyzje o przekwalifikowywaniu ekspozycji do fazy 3 w zależności od
zaobserwowanych przesłanek do reklasyfikacji.
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Dodatkowo, Bank przeanalizował portfel kredytowy pod kątem klientów narażonych na działania wojenne w Ukrainie
m.in. poprzez: spadek przychodów wynikających z eksportu do Ukrainy, Białorusi i Rosji, ograniczenie działalności
w wyniku spadku importu towarów i surowców z ww. rynków czy też wzrost kosztów surowców. Bank zidentyfikował
ok. dwudziestu klientów korporacyjnych narażonych na ww. czynniki ryzyka i poddał ich stosownym stress testom,
które wykazały że w przypadku materializacji założonych scenariuszy, potencjalny poziom dotworzenia odpisów
aktualizujących może kształtować się na poziomie ok. 41,5 mln zł. Klienci ci zostali objęci dodatkowym monitoringiem.
Powyższe analizy mają charakter wstępny. Bank będzie kontynuował monitoring portfela kredytowego z ekspozycją
na ryzyko działań wojennych w Ukrainie i w miarę potrzeb będzie pogłębiał analizy w kolejnych okresach
sprawozdawczych, co może mieć wpływ na wartości portfela kredytowego objętego podwyższonym ryzykiem.

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, w tym limity strategiczne oraz wartości progowe i progi analizy wskaźników
płynności stanowiące zbiór wskaźników wczesnego ostrzegania,
 w zakresie ryzyka stopy procentowej – limity, w tym limity strategiczne 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, w tym limit strategiczny
i limity kapitałowe w poszczególnych obszarach działalności,
 w zakresie ryzyka dźwigni – limity wewnętrzne dla wskaźników 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:
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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.
Bank kontroluje ryzyko płynności przy zastosowaniu systemu limitów, w tym limitów strategicznych, wartości
progowych i progów analizy wskaźników płynności. System limitowania obejmuje płynność bieżącą, krótko-, średnioi długoterminową.
W 2021 roku BGK rozwijał zarządzanie ryzykiem płynności m.in. poprzez poszerzenie katalogu testów warunków
skrajnych, uwzględniających wpływ różnych czynników na płynność banku. Zoptymalizowano również narzędzia,
dzięki którym proces raportowania ryzyka przebiega bardziej efektywnie.
W całym 2021 roku płynność BGK była na bezpiecznym poziomie. Nadzorcze miary płynności określone
w Rozporządzeniu 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
(CRR), jak również wewnętrzne limity wskaźników płynności, nie były przekroczone.
TABELA 49: Nadzorcze miary płynności
Wyszczególnienie
LCR - wskaźnik pokrycia wypływów netto (ang.
liquidity coverage ratio)
NSFR – wskaźnik stabilnego finansowania netto (ang.
net stable funding ratio)

limit

31.12.2021

31.12.2020

100%1

173%

176%

100%1

173%

167%

Informacja dodatkowa –
dane z wyłączeniem
funduszy przepływowych
31.12.2021 31.12.2020
211%
210%
208%

180%

1

wskaźniki wyznaczone są w ujęciu jednostkowym z uwagi na brak konieczności dokonywania konsolidacji ostrożnościowej zgodnie z
przepisami rozporządzenia CRR

Zmiana miar płynności jest związana przede wszystkim ze wzrostem długoterminowych źródeł finansowania oraz
spadkiem inwestycji kapitałowych.
Bank nie zaobserwował żadnego zagrożenia dla swojej pozycji płynnościowej ze względu na rozprzestrzenianie się
pandemii. Od 15 marca 2020r. do 1 marca 2021r. Bank cyklicznie raportował do KNF dane na temat sytuacji
płynnościowej, jednocześnie wskazując że nie widzi niepokojących sytuacji płynnościowych. Wskaźniki płynnościowe
pozostawały na bezpiecznych poziomach przy silnej bazie kapitałowej, co świadczy o przygotowaniu Banku do sytuacji
kryzysowych.
W 2021r. Bank przeprowadził testy warunków skrajnych na poziomie instytucji dla trzech alternatywnych do Planu
Finansowego scenariuszy rozwoju sytuacji Banku. Oczekiwania dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 były głównym
czynnikiem różnicującym w zakresie czynników makroekonomicznych. W ramach testów określono wpływ
poszczególnych scenariuszy na poziom m. in. ryzyka płynności. Wyniki wskazują dużą odporność Banku na warunki
skrajne.
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).
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Celami zarządzania ryzykiem rynkowym są:





dla ryzyka stopy procentowej (w tym ryzyka zmiany cen dłużnych papierów wartościowych) – ograniczenie ryzyka
utraty części dochodu odsetkowego lub niekorzystnej zmiany wartości rynkowej posiadanych przez Bank
odsetkowych instrumentów finansowych na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych, poprzez właściwe
kształtowanie struktury portfela,
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 2021 roku w BGK zachowane były akceptowalne poziomy ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej
w portfelu bankowym określone przez Radę Nadzorczą (apetyt na ryzyko).
W 2021 roku Bank usprawnił kalkulację miary wrażliwości dochodu odsetkowego, , rozszerzył dzienny raport BPV dla
portfela bankowego, rozpoczął pomiar ryzyka stopy procentowej z tytułu potencjalnych zmian spreadów kredytowych
w działalności w ramach portfela bankowego (CSRBB), a także dalej rozwijał analizy testów warunków skrajnych.
Działania realizowane przez Bank w 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, podobnie jak
w 2020 roku, koncentrowały się między innymi na zapewnieniu klientom oraz funduszom zarządzanym przez Bank
nieograniczonego dostępu do instrumentów rynkowych o charakterze płynnościowym oraz inwestycyjnym, jak
również na optymalizowaniu portfela papierów wartościowych w ramach dostosowywania do sytuacji rynkowej.
Ponadto Bank skupiał się na zapewnieniu sprawnej obsługi klientów, dostępności produktów skarbowych. Podjęto
działania zmierzające do zredukowania pozycji stopy procentowej, która wynikała z transakcji zabezpieczających
ryzyka rynkowe klientów. Aktywność na rynku walutowym koncentrowała się na realizacji transakcji oraz zleceń
klientowskich, obsługi walutowej emisji obligacji oraz funduszy celowych a przede wszystkim, na zabezpieczaniu
pozycji walutowej Banku na rynku międzybankowym.
Ryzyko stopy procentowej
W Banku obowiązuje system limitów, które funkcjonują w ramach apetytu na ryzyko określonego przez Radę
Nadzorczą oraz limitu strategicznego, określonego przez Zarząd Banku. Bank kontroluje poziom ryzyka stopy
procentowej poprzez stosowanie:
 limitów BPV portfela handlowego i portfela bankowego,
 limitów straty,
 limitów i wartości progowych ryzyka dochodu księgi bankowej.
Proces monitorowania ryzyka polega przede wszystkim na cyklicznej kontroli poziomów miar ryzyka i badaniu
wykorzystania limitów oraz wartości progowych.
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). Bank szacuje również ryzyko
z tytułu potencjalnych zmian spreadów kredytowych w działalności w ramach portfela bankowego (CSRBB).
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.
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W 2021 roku nastąpił wzrost wrażliwości dochodu odsetkowego wynikający z podwyżek stóp procentowych i był
następstwem wzrastających przychodów odsetkowych od aktywów przy relatywnie niższym koszcie finansowania oraz
wzrost miar wrażliwości wyceny BPV z uwagi na zwiększenie portfela obligacji skarbowych nominowanych w PLN.
TABELA 50: Podstawowe miary ryzyka stopy procentowej (w tys. zł)
Wybrane miary ryzyka stopy procentowej

31.12.2021

BPV

port. bankowy
port. handlowy

Wrażliwość wyniku odsetkowego na zmianę stóp procentowych o:

-2 p.p.
+2 p.p.

VaR 1D 99%

port. bankowy
port. handlowy

31.12.2020

-1 588
-4

-551
-27

-589 141
192 595

-180 121
180 121

37 955
7 844

5 432
3 740

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 2021r. wyniosła 35 mln zł, natomiast VaR 1D 99% dla tej pozycji wyniósł
0,35 mln zł.
Ryzyko zmiany cen instrumentów kapitałowych
W porównaniu do 2020 roku nastąpił wzrost wartości portfela akcji o 400,8 mln zł związany ze wzrostem kursu akcji
PKO BP S.A. i PZU S.A. Ponadto w 2021r. nastąpił spadek zaangażowania w fundusze inwestycyjne, m.in. w wyniku
sprzedaży posiadanych certyfikatów inwestycyjnych: Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych. W 2021r. w porównaniu do 2020r. odnotowano wzrost łącznej wartości portfela inwestycji
w fundusze, w których Bank pozostał inwestorem w dniu 31 grudnia 2021r.
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 2021r. VaR 1D 99% dla
portfela akcji wyniósł 65 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).
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 (mapa ryzyka operacyjnego),
wskaźników ryzyka operacyjnego (KRI),
scentralizowanej bazy wszystkich zaleceń,
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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, ocenę ryzyka pośredników finansowych oraz ocenę 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 ocenę skuteczności systemu zarządzania tym rodzajem ryzyka.
Zaktualizowano w Banku system zarządzania ciągłością działania oraz wyłoniono procesy krytyczne i istotne zgodnie
z nową architekturą Banku.
W 2021 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 2021 roku wyniosła 1,5 mln zł. Łączny
poziom rezerw utworzonych na zdarzenia ryzyka operacyjnego na koniec 2021 roku wyniósł 14,4 mln zł.

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.
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 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA BANKU
Bank monitoruje poziom adekwatności kapitałowej za pomocą wskaźników adekwatności kapitałowej wyznaczonych
zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz rozporządzeniem CRR4.

4

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 2021 roku BGK rozwijał zarządzanie adekwatnością kapitałową m.in. poprzez rozwój metod i aktualizację zasad
w zakresie adekwatności kapitałowej. Zmieniono wybrane metody wyznaczania kapitału wewnętrznego oraz
wyznaczono limit strategiczny w zakresie adekwatności kapitałowej.
W 2021 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%, wskaźnik dźwigni na poziomie
co najmniej 3%, 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.
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 wpływa pozytywnie na wskaźniki adekwatności kapitałowej Banku za
sprawą czasowego obniżenia 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%.
W maju 2020r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w ramach jednolitego zbioru pytań i odpowiedzi wydał
stanowisko dotyczące momentu rozpoznawania zysków rocznych oraz śródrocznych w danych dotyczących
adekwatności kapitałowej. Zgodnie z tym podejściem od momentu kiedy Bank formalnie spełnia kryteria pozwalające
mu zaliczyć zysk za dany okres do kapitału Tier I, uznaje się, że zysk ten powinien być zaliczony na datę wsteczną –
należy zatem dokonać korekty funduszy własnych na datę, której dotyczy zysk. W związku z tym dane porównawcze
z zakresu adekwatności kapitałowej na datę 31.12.2020 zostały zaprezentowane z uwzględnieniem retrospektywnego
zaliczenia zysku za poprzednie lata w funduszach własnych.
TABELA 51: Wskaźniki adekwatności kapitałowej
Wyszczególnienie
Całkowity wymóg kapitałowy (w mln zł)
Kapitał wewnętrzny (w mln zł)
Fundusze własne (w mln zł), w tym:
Kapitał Tier 1, w tym:
Kapitał podstawowy Tier 1
Kapitał Tier 2
Współczynnik CET1
Współczynnik Tier1
Współczynnik wypłacalności
Wskaźnik kapitału wewnętrznego
Wskaźnik dźwigni

2021

2020

6 682,2
9 443,4
23 685,2
23 685,2
23 685,2
0,0
28,4%
28,4%
28,4%
39,9%
5,1%

5 618,0
7 127,8
23 778,1
23 778,1
23 778,1
0,0
33,9%
33,9%
33,9%
30,0%
6,7%

Zmiana r/r
1 064,2
2 315,6
-92,9
-92,9
-92,9
0,0
-5,5 p.p.
-5,5 p.p.
-5,5 p.p.
9,9 p.p.
-1,6 p.p.

Informacja dodatkowa – dane
z wyłączeniem działalności zleconej
2021
2020
Zmiana r/r
6 652,8
5 615,3
1 037,5
8 955,8
7 125,1
1 830,7
23 685,2
23 778,1
-92,9
23 685,2
23 778,1
-92,9
23 685,2
23 778,1
-92,9
0,0
0,0
0,0
28,5%
33,9%
-5,4 p.p.
28,5%
33,9%
-5,4 p.p.
28,5%
33,9%
-5,4 p.p.
37,8%
30,0%
7,8 p.p.
10,8%
12,9%
-2,1 p.p.

Zmiany wysokości współczynników kapitałowych oraz wskaźnika kapitału wewnętrznego wynikały głównie z:


zmiany sposobu kalkulacji wymogu kapitałowego/kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka kredytowego dla
ekspozycji w formie jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
w związku z wejściem w życie przepisów CRR 2,



spadku zaangażowania w certyfikaty inwestycyjne m.in. w wyniku sprzedaży wszystkich posiadanych certyfikatów
inwestycyjnych: FSMdR FIZ AN oraz FSMnW FIZ AN,



zmiany metodologii szacowania kapitału wewnętrznego dla wybranych ryzyk,



podwyżki stóp procentowych.
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Kapitał wewnętrzny szacowany jest na pokrycie ryzyk, które zostały zidentyfikowane jako istotne. Największą część
stanowi kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta.
Strukturę kapitału wewnętrznego zaprezentowano poniżej (w mln zł)

Ryzyko kredytowe i kredytowe kontrahenta
Ryzyko koncentracji
Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w portfelu bankowym
Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
Ryzyko operacyjne
Pozostałe ryzyka
Kapitał wewnętrzny

6 376
857
816
589
452
353
9 443
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Prezes Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Beata Daszyńska - Muzyczka

Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Paweł Nierada

Wiceprezes Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Włodzimierz Kocon

Członek Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Tomasz Robaczyński

Członek Zarządu
Podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dariusz Szwed

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022r.
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