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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce raport
roczny Grupy BGK za 2017 rok. Miło
mi poinformować, że był to kolejny rok,
w którym bank wywarł pozytywy wpływ
na rozwój gospodarczy Polski. Jesteśmy bankiem o szczególnej roli, angażujemy się w realizację przyjętej przez
rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także wypełniamy lukę
w komercyjnym systemie finansowania
inwestycji i przedsiębiorczości.
Wspieramy krajowe przedsiębiorstwa…
Naszym
kapitałem
efektywnie
wspieramy firmy na każdym etapie
ich życia – od momentu pierwszego
pomysłu na biznes, przez stopniowe
zwiększanie skali i wzrost na rynku
polskim, aż po wyjście na rynki zagraniczne. Do końca 2017 r. byliśmy obecni
z naszymi klientami już w pięćdziesięciu
siedmiu państwach na sześciu kontynentach. W ubiegłym roku wartość zaangażowania kredytowego BGK wzrosła
o blisko 2,3 mld zł przekraczając kwotę
41 mld zł. Polskie firmy wspomagaliśmy
również poprzez gwarancje i poręczenia. W minionym roku skorzystało z nich
ponad 15,3 tys. przedsiębiorstw, które
dzięki naszemu wsparciu zdobyły finansowanie o łącznej wartości 18,5 mld zł.
W 2017 r., uczestniczyliśmy w ponad
200 projektach zagranicznych realizowanych przez polskie firmy. Część z nich
realizowaliśmy w konsorcjach z innymi
instytucjami finansowymi, zapraszając
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Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu BGK
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do
współpracy
banki
komercyjne
lub uzupełniając ich ofertę. Współdziałając z bankowym sektorem komercyjnym i spółdzielczym tworzymy wartość
dodaną dla polskiego biznesu.
Jako instytucja zarządzająca środkami Unii Europejskiej, angażowaliśmy
się w finansowanie innowacyjności,
czyli jednego z najważniejszych czynników stanowiących o sile i potencjale
rozwojowym rozwiniętych gospodarek.
Za naszym pośrednictwem do krajowych
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
trafiło 770 mln zł dofinansowania
do projektów innowacji technologicznych.
… i poprawę jakości życia Polaków
Działalność BGK to również finansowanie
inwestycji
wpływających
na poprawę życia Polaków. W 2017 roku
uczestniczyliśmy między innymi w projektach
usprawniających
transport
w polskich miastach, finansujących rozwój turystyki, aktywizujących bezrobotnych czy też zapewniających kredyty
preferencyjne dla studentów.
BGK pełni szczególną rolę instytucji finansującej realizację podstawowego zadania samorządów, jakim jest
zapewnienie mieszkańcom lokali komunalnych, socjalnych czy społecznych
czynszowych. Pieniądze zapewnione
przez BGK w 2017 r. umożliwią powstanie ponad 2 tys. nowych mieszkań oraz
poprawę stanu technicznego ponad
67 tys. lokali.

Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat

Razem możemy więcej
BGK działa w ekosystemie instytucji
rozwoju, które dostarczają pomoc samorządom i przedsiębiorstwom na każdym
etapie rozwoju i w różnych formach.
Każda z instytucji rozwoju ma swoją rolę
i specjalizację. BGK realizuje programy
własne i rządowe. Dostarczamy też
kapitał, który zainwestowaliśmy w fundusze i przekazaliśmy ich zarządzanie
do Polskiego Funduszu Rozwoju. KUKE
ubezpiecza kredyty eksportowe, często
uzupełniając ofertę naszego banku. Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozwija
sieć biur za granicą, ułatwiając firmom
ekspansję. Agencja Rozwoju Przemysłu
i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają kompleksową ofertę dla
przedsiębiorstw. Razem, dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu,
dostarczamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie gospodarcze i realizujemy Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Patrzymy w przyszłość
Miniony rok to tysiące ważnych projektów służących rozwojowi naszego
kraju, które zostały zrealizowane dzięki
BGK. Dziękuję wszystkim pracownikom,
których profesjonalizm i codzienna praca
przyczyniają się do realizacji misji banku.
Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu
banku i własnym serdecznie dziękuję
wszystkim interesariuszom za okazane
nam zaufanie. Odpowiedzialne prowa-
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dzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym to jedne
z podstawowych zasad przyświecających działalności banku od samego
początku jego istnienia. Już przedwojenny prezes BGK, gen. Roman Górecki,
mówił, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk banku to postęp
ogólny w życiu gospodarczym Polski.
Tym bardziej jesteśmy dumni, że w lipcu
2018 r. bank awansował do TOP10 firm
odpowiedzialnych społecznie w Polsce.
Awans ten traktujemy jako zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów
współpracy ze wszystkimi partnerami
oraz dalszej pracy nad zwiększaniem
zysku banku rozumianego tak, jak zdefiniował go generał Górecki.
Jako instytucja rozwoju cały czas
patrzymy w przyszłość. Przed rokiem
Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął
strategię na lata 2017 -2020. Główne
postawione w niej cele to mobilizowanie kapitału dla gospodarki, inicjowanie
i realizacja działań służących wzrostowi
gospodarczemu oraz wspieranie banków
komercyjnych
poprzez
uzupełnianie
luki rynkowej w kluczowych elementach gospodarki. Jestem przekonana,
że zaplanowane na kolejny rok działania potwierdzą, że Bank Gospodarstwa
Krajowego to partner państwa, wspierający rozwój społeczno-gospodarczy
kraju

8

Raport
Roczny
BGK 2017

Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Co nas wyróżnia
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
którego historia sięga 1924 r., jest jedynym w Polsce bankiem państwowym.
Podmioty Grupy BGK aktywnie uczestniczą we współpracy między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym oraz
instytucjami
finansowymi. Wspierają
przedsiębiorczość oraz programy rozwojowe rządu służące wzrostowi ekonomicznemu kraju. Współpracują przy
tym z pozostałymi instytucjami rozwoju,
które wchodzą w skład Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju: Polskim Funduszem
Rozwoju (PFR), Korporacją Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.), Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH),
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP).

BGK to instytucja
wspierająca rozwój
społeczno-gospodarczy
kraju. Wszystkie realizowane
przez bank działania służą
zrównoważonemu rozwojowi
Polski
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Grupa BGK…
… inicjuje oraz realizuje
działania służące wzrostowi
gospodarczemu i rozwojowi
przedsiębiorstw

… uzupełnia system bankowy
poprzez wypełnianie luki
rynkowej w kluczowych
obszarach gospodarki

Bank wspiera finansowanie dużych
projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych oraz współfinansuje ekspansję polskich firm poza
granicami państwa. Jest akcjonariuszem
KUKE S.A. oraz jej głównym partnerem
w realizacji rządowego programu wspierania eksportu.
W celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, BGK oferuje systemy
poręczeń i gwarancji. Bank i podmioty
Grupy obsługują również programy,
które mają poprawić sytuację na rynku
mieszkaniowym. Co więcej, BGK zarządza programami europejskimi.

Bank działa antycyklicznie i realizuje
programy aktywizujące, pobudzające
gałęzie gospodarki objęte stagnacją.
Finansuje projekty o wysokim poziomie
ryzyka, które są istotne dla gospodarki.
Wspiera jej rozwój tam, gdzie rynek
nie działa efektywnie. BGK współpracuje z innymi instytucjami finansowymi
na partnerskich zasadach jednocześnie
uzupełniając ich ofertę.

… mobilizuje kapitał
dla gospodarki

Grupa uczestniczy w konsorcjach
oraz tworzeniu struktur transakcji na
rynku krajowym i zagranicznym. Bank
finansuje potrzeby kapitałowe poprzez
współpracę z instytucjami rozwoju oraz
mobilizuje kapitał prywatny poprzez
rozbudowę programów gwarancyjno-poręczeniowych.

… działa na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
BGK odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego.
Strategia przyjęta przez Radę Ministrów w 2017 r. jest kluczowym dokumentem definiującym średnio- i długofalową
politykę gospodarczą kraju. Bank współpracuje w jej realizacji z innymi instytucjami rozwoju, czyli PFR, PARP, ARP, KUKE
S.A. oraz PAIH.
BGK wspiera także zrównoważony
rozwój. Pierwszego marca 2018 r. oddziały
banku przekształciły się w Regiony BGK.
W nowej roli wzmocnią finansowy ekosystem wsparcia lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. We wszystkich 16 województwach
bank będzie regionalnym ambasadorem
państwowych instytucji rozwoju.

… wspiera rozwój mieszkalnictwa
BGK angażuje się w programy, które ułatwiają Polakom kupno lub wynajem mieszkań
oraz poprawiają dostęp do nich. Obok finansowania dłużnego - przede wszystkim towarzystw budownictwa społecznego oraz obsługi programów rządowych (np. Mieszkanie dla
Młodych) - bank finansuje kapitałowo Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN oraz
Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN.
Dodatkowo w roku 2017 Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN z Grupy BGK uruchomił pilotażowy program Mieszkanie Plus, który zakłada m.in. budowę dostępnych cenowo
mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Fundusz realizuje budowę mieszkań
we współpracy i na potrzeby gmin oraz jednostek samorządowych.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA
GRUPY KAPITAŁOWEJ BGK
Realizacja misji BGK, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski oraz sektora finansów publicznych
w realizacji jego zadań, jest wspomagana przez podmioty grupy kapitałowej.
Ofertę finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego bank poszerza
poprzez inwestycje w fundusze wspie-

rające rozwój polskich przedsiębiorstw,
fundusze finansujące rozwój infrastruktury oraz fundusze ekspansji zagranicznej. Inwestycje te są realizowane
we współpracy z PFR S.A. i PFR TFI S.A.
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej BGK - konsolidacja metodą
pełną:

BGK Nieruchomości S.A.

Fundusz Sektora
Mieszkań
na Wynajem FIZ AN

spółki
celowe

Bank Gospodarstwa
Krajowego
Fundusz Ekspansji
Zagranicznej FIZ AN

Fundusz Sektora
Mieszkań
dla Rozwoju FIZ AN

spółki
celowe
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W Grupie znajdują się również podmioty konsolidowane metodą praw
własności:
Fundusze zarządzane przez PFR S.A.,
wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw oraz infrastruktury:
■■ Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN
■■ Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN
■■ Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny FIZ AN
■■ Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN
Fundusze poręczeniowe utworzone
we współpracy z jednostkami samorządowymi
Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A.
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Najważniejsze
wydarzenia
Styczeń

Standaryzacja rachunkowości i sprawozdawczości
poprzez wprowadzenie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF).

Luty

Emisja obligacji
własnych BGK. Bank
plasuje trzyletnie
obligacje o łącznej
wartości nominalnej
1,2 mld zł.

Marzec

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy o finansowaniu budowy Trasy
Łagiewnickiej, w tym nowej linii tramwajowej. Kredyt
udzielony przez EBI został objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu Inwestycyjnego
dla Europy, opracowanego przez Komisję Europejską
pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera.

Uruchomienie 21. edycji rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. BGK otrzymuje z budżetu państwa 75 mln zł
na dofinansowanie inwestycji zaspokajających
potrzeby mieszkaniowe osób najuboższych.
Wypłata dwudziestu miliardów z programu Nowa
Perspektywa UE 2014–2020. BGK od stycznia 2010 r.
odpowiada za wypłaty większości przyznanych
Polsce środków europejskich.

Kwiecień

Maj

Wizyta
gospodarcza
Prezydenta
RP
Andrzeja Dudy w Meksyku. Jej wynikiem jest
umowa podpisana przez BGK i KUKE S.A.
z Bancomext, dotycząca współpracy handlowej między oboma krajami.
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego
BGK w spółkę zależną BGK Nieruchomości S.A.
o 5 mln zł – do 23 mln zł.

Kolejna emisja obligacji własnych BGK o wartości 1,2 mld zł.
Zawarcie porozumienia z EBI, które ustanawia
platformę inwestycyjną. Jej celem jest wspieranie projektów dotyczących budowy społecznych
mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce.
Uruchomienie na cele innowacyjne dla Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój gwarancji kredytowych, pozwalających na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł.

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Lipiec

Rada Nadzorcza
BGK przyjmuje strategię na lata 2017-2020.

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne

Sierpień
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W wyniku dokapitalizowania poprzez emisję dwuletnich
obligacji skarbowych o wartości nominalnej 2 mld zł, fundusze własne BGK zwiększają
się o 1,9 mld zł.

Październik
BGK Nieruchomości S.A.
zostaje dokapitalizowana
przez BGK kwotą 2,5 mln
zł (łącznie w całym roku
7,5 mln zł) do wysokości
25,5 mln zł.

Grudzień

Uruchomienie – przy współpracy z europejskimi bankami
rozwoju oraz EBI – międzynarodowego funduszu infrastrukturalnego Marguerite II. Będzie
on wspierał kluczowe inwestycje infrastrukturalne w UE
w sektorach: energetycznym,
transportowym oraz cyfryzacji.

Czerwiec

Wrzesień

Listopad

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł dwie
umowy z samorządem województwa świętokrzyskiego, na podstawie których będzie zarządzał
funduszami unijnymi w regionie. Na instrumenty
zwrotne dla MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeznaczone zostanie
285,5 mln zł. Województwo świętokrzyskie jest
15. Regionem, który rozpoczął współprace z BGK
przy wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych pochodzących z regionalnych programów
operacyjnych.

Trzecia w 2017 r. emisja obligacji własnych BGK. Uplasowane
zostają czteroletnie obligacje
o łącznej wartości 0,5 mld zł.
Sprzedaż PFR 100 proc. akcji
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Spółka
zmienia nazwę na PFR TFI S.A.

Zwiększenie funduszy własnych BGK o 4,3 mld zł
w efekcie dokapitalizowania dwuletnimi obligacjami skarbowymi o wartości nominalnej 3 mld zł
oraz poprzez zasilenie gotówką z budżetu państwa
w wysokości 1,5 mld zł.
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Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Bank w liczbach
- o finansach

Sytuacja finansowa Grupy
Kapitałowej BGK na koniec
2017 r. była bardzo dobra.
BGK zamknął rok sumą
bilansową w wysokości
74,3 mld zł. Była ona
wyższa o 11,3 proc.
od stanu na koniec 2016 r.

Największy wpływ na wzrost sumy
bilansowej miało zwiększenie bazy kapitałowej. W odniesieniu do 2016 r. Grupa
odnotowała wzrost tej pozycji o 57,2
proc. Bank odnotował również wzrost
kapitału z aktualizacji wyceny.

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne
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Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat

Kluczowe dane finansowe (mln zł):
Wykonanie

Wyszczególnienie

Zmiana

2015

2016

2017

2017/206

Wynik działalności bankowej (mln zł)

778,4

851,1

989,5

16,30%

Koszty działania i amortyzacji (mln zł)

Dochodowość
420,5

354,8

349,0

11,00%

Wynik na odpisach aktualizujących oraz rezerw (mln zł)

48,9

-242,8

-49,6

-79,60%

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych (mln zł)

-11,0

-55,7

72,0

-229,30%

Wynik brutto (mln zł)

424,4

263,5

690,5

162,00%

Wynik netto (mln zł)

380,8

257,0

584,4

127,40%

27 874,7

32 345,3

33 184,0

2,60%

22 417,2

27 352,4

29 710,4

8,60%

19 842,2

37 492,1

33 959,3

-9,40%

Skala działania
Zaangażowanie kredytowe nominalnie (mln zł) w tym:
Kredyty nominalne (mln zł)
Depozyty klientów (mln zł)
Fundusze Banku (mln zł)1

9 710,0

12 766,7

20 068,6

57,20%

Suma bilansowa (mln zł)

43 092,7

66 746,6

74 314,0

11,30%

54,00%

41,70%

39,80%

-1,90

Efektywność działania

2

Wskażniki C/I3
ROE (wynik netto/śr. fundusze ogółem)
ROA (wynik netto/śr. aktywa)
Marża odstkowa4

4,10%

2,60%

4,00%

1,40

0,60%

0,40%

0,60%

0,20

1,00%

0,90%

0,80%

-0,10

Fundusze Banku - statutowy, zapsowy, rezerowowy, ogólnego ryzyka, aktualizacji wycen, wynik lat ubiegłych i wynik netto.
We wskaźnikach średnie stany bilansowe obliczono z końcowych stanów miesięcy (np. grudzień 2016 - grudzień 2017).
3
C/I (wskaźnik udziału kosztów w przychodach) = (koszty działania banku + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej).
4
Marża odsetkowa = wynik z tytułu odsetek/ śr. aktywa.
1

2
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Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

RENTOWNOŚĆ
W 2017 r. BGK wypracował 584,4
mln zł skonsolidowanego zysku netto,
tj. o 127 proc. więcej niż rok wcześniej.
Główny wpływ na zanotowany wzrost
miała
pozytywna
zmiana
wyniku
na odpisach aktualizujących (+193,2 mln zł),
która wynikała z poprawy jakości portfela oraz zwiększenia skali działalności.

Rośnie potencjał
finansowania
dużych projektów
inwestycyjnych.

W porównaniu do roku 2016 bank
poprawił również podstawowe wskaźniki
efektywności:
■■ ROE, czyli zwrot na kapitale, wzrósł
o 1,4 p.p. do 4 proc.,
■■ ROA, czyli zwrot na aktywach wzrósł
o 0,2 p.p. do 0,6 proc.,
■■ wskaźnik C/I, czyli współczynnik
kosztów do dochodów, zmniejszył
się o 1,9 p.p., do poziomu 39,8 proc.,
w efekcie wzrostu wyniku z działalności bankowej przy umiarkowanym
wzroście kosztów.

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne
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Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BGK
Wartość zaangażowania BGK o charakterze
kredytowym
przekroczyła
w 2017 r. 41 mld zł. Wzrost wyniósł blisko
6 proc. i dotyczył głównie finansowania:

przedsiębiorstw, eksportu i ekspansji
zagranicznej oraz podmiotów leczniczych.

Portfel zaangażowania o charakterze kredytowym w układzie linii biznesowych (mln zł):
Wykonanie

Wyszczególnienie

Zmiana do 2016

2016

2017

nominalna

%

39 121,1

41 371,6

2 250,5

5,80%

20 145,8

19 369,8

-776,0

-3,90%

2 192,1

2 914,8

722,7

33,00%

Firmy i podmioty finansowe

2 532,8

4 203,9

1 671,1

66,00%

Instytucje samorządowe i spółki komunalne

7 739,3

7 993,6

254,3

3,30%

Zaangażowanie o charakterze kredytowym nominalnie łącznie z pozabilansem
Finansowanie strukturyzowane
Finansowanie eksportu i ekspansja zagraniczna

Jednostki budżetu centralnego
Podmioty lecznicze
Programy budownictwa społecznego
w tym Program PBM (d.KFM)
Pozostałe
w tym obligacje

Największy wzrost, bo aż 1,7 mld zł
(czyli 66 proc.) w stosunku do roku
poprzedniego, bank osiągnął w finansowaniu
przedsiębiorstw.
Złożyło
się na niego przede wszystkim podpisanie kilkunastu umów o wartości przekraczającej 50 mln zł z podmiotami
z sektora paliwowego, energetycznego,
chemicznego, obronnego czy produkcyjnego. Finansowanie wykazywane w tej linii
biznesowej ma głównie charakter ogólny.

33,2

23,6

-9,6

-28,90%

692,2

1 159,0

466,8

67,40%

5 652,1

5 582,5

-69,6

-1,20%

5 433,8

5 146,3

-287,5

-5,30%

133,6

124,4

-9,2

-6,90%

4 992,9

3 473,6

-1 519,3

-30,40%

BGK odnotował blisko 4 proc. spadek
wartości portfela dotyczącego finansowania strukturyzowanego.
Związane to było przede wszystkim
z poprawiającą się sytuacją finansową
podmiotów
sektora
wydobywczego
i z wcześniejszą spłatą ich zobowiązań
kredytowych. Do tej linii bank klasyfikował przede wszystkim finansowanie
związane z realizacją projektów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych.

Skala wzrostu nowych programów,
które dotyczyły finansowania budownictwa społecznego (realizowanych przez
BGK) przekroczyła 200 mln zł, co jednak nie skompensowało w całości spłat
w portfelu dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
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Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Zaangażowanie o charakterze kredytowym nominalnie (mln zł):
Wykonanie

Wyszczególnienie

2016

2017

Zmiana do 2016
nominalna

%

Zaangażowanie o charakterze kredytowym nominalnie

32 345,3

33 194,1

848,8

2,60%

Finansowanie strukturyzowane

15 284,3

14 464,5

-819,8

-5,40%

Finansowanie eksportu i ekspansja zagraniczna

1 669,8

2 296,5

626,7

37,50%

Firmy i podmioty finansowe

1 838,6

2 691,1

852,5

46,40%

Instytucje samorządowe i spółki komunalne

7 329,3

7 506,1

176,8

2,40%

21,4

18,9

-2,5

-11,70%

Jednostki budżetu centralnego
Podmioty lecznice
Programy budownictwa społecznego
w tym Program PBM (d.KFM)
Pozostałe
w tym obligacje

Wartość
całkowita
zaangażowania kredytowego wzrosła w stosunku
do roku poprzedniego o blisko 850 mln zł
i wyniosła 33,2 mld zł. Podobnie jak dla
łącznego zaangażowania bilansowego
i pozabilansowego, największe wzrosty

558,2

732,3

174,1

31,20%

5 510,1

5 360,2

-149,9

-2,70%

5 378,0

5 114,7

-263,2

-4,90%

133,6

124,4

-9,2

-6,90%

4 992,9

3 473,6

-1 519,3

30,40%

dotyczyły finansowania przedsiębiorstw,
eksportu i ekspansji zagranicznej oraz
podmiotów leczniczych.
Zmieniła się również struktura finansowania. Finansowanie dłużne poprzez
objęcie obligacji zmniejszyło się o blisko

1,5 mld zł, natomiast wzrosła wartość
kredytów – o niemal 2,4 mld zł.

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne
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DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA BGK
Poziom depozytów sektora budżetowego na koniec grudnia 2017 r.
był istotnie niższy od poziomu na koniec
2016 r. Z uwagi na dużą zmienność tej
pozycji na koniec roku, BGK odpowiednio

zwiększa wartość pozostałych depozytów, aby zapewnić stabilne finansowanie aktywów.

Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej (mln zł):
Wyszczególnienie
Depozyty klientów

2016
Wykonanie

2017

Struktura

Wykonanie

Zmiana do 2016

Struktura

nominalna

%

37 599,7

100%

34 075,0

100%

-3 524,7

-9,40%

podmioty sektora finansowego

2 094,6

5,60%

1 920,1

5,60%

-174,5

-8,30%

podmioty sektora niefinansowego

12 947,8

34,40%

14 184,6

41,60%

1 236,8

9,60%

34,0

0,10%

37,8

0,10%

3,8

11,20%

12 913,8

34,30%

14 146,8

41,50%

1 233,0

9,50%

osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
podmioty sektora budżetowego

22 557,3

60,00%

17 970,3

52,70%

-4 587,0

-20,30%

jednostki budżetu centralnego

19 485,1

51,80%

15 236,1

44,70%

-4 249,0

-21,80%

jednostki samorządu terytorialnego

3 072,2

8,20%

2 734,2

8,0%

-338,0

11,00%

Poziom depozytów sektora budżetowego na koniec grudnia 2017 r. był istotnie niższy od poziomu na koniec 2016 r.
Z uwagi na dużą zmienność tej pozycji
na koniec roku BGK odpowiednio zwiększa wartość pozostałych depozytów,
aby zapewnić stabilne finansowanie
aktywów.

Średni stan depozytów, z wyłączeniem depozytów jednostek budżetu centralnego, wyniósł 24,2 mld zł i był wyższy od stanu z roku 2016 o 32,6 proc.
Depozyty klientów stanowią istotne
źródło
finansowania
przy
rosnącej
aktywności kredytowej i inwestycyjnej
BGK oraz zapewniają bezpieczny poziom
płynności

Rozdział II:
Działalność
banku i rozwój
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Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Model biznesowy
BGK, jako państwowa instytucja
finansowa o dużej wiarygodności,
specjalizuje się w obsłudze sektora
finansów publicznych. Zapewnia
ekonomicznie efektywne i operacyjnie
skuteczne wspieranie państwowych
programów społeczno-gospodarczych
oraz samorządowych programów
rozwoju regionalnego.
Dba o nowoczesność i wysoką jakość
oferty oraz podtrzymywanie dobrych
relacji z klientami, elastycznie reagując
na ich potrzeby.

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne
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Misja BGK i jej filary
Misja BGK
Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora
publicznego w realizacji jego zadań

Finansowanie
inwestycji,
eksportu
i rozwój
przedsiębiorstw

Infrastruktura,
budownictwo
i projekty
strategiczne

Programy
europejskie

Samorządy

Sprawna organizacja, procesy, narzędzia i zaangażowani pracownicy

Finanse
publiczne
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Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

W 2017 r.
BGK zdefiniował nową
strategię na lata 2017-2020. Zgodnie
z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem, bank będzie poszerzał swój udział

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

w kluczowych działaniach określonych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Będzie się w ten sposób przyczyniał do realizacji jej priorytetów,

którymi są wzrost gospodarczy oparty
o wiedzę, zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny oraz skuteczne państwo.

Misja banku w realizacji Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)
Kluczowe priorytety
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

■■ Finansowanie

reindustrializacji
w rozwoju innowacyjności
■■ Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
■■ Finansowanie ekspansji zagranicznej i eksportu
■■ Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Wzrost
gospodarczy
oparty o wiedzę
i doskonałość

Zrównoważony
rozwój
społecznoterytorialny

Skuteczne
Państwo

Aktywność BGK
w realizacji SOR

■■ Pomoc

■■ Ekonomia

System
Instytucji
Rozwoju
- Grupa PFR

społeczna
szans
■■ Finansowanie projektów samorządowych na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
■■ Wyrównywanie

■■ Sprawne

wykorzystanie środków i programów UE
sprawnej obsługi finansów publicznych

■■ Zapewnienie

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne

WZROST
GOSPODARCZY
Grupa
BGK
aktywnie
angażuje
się w finansowanie reindustrializacji oraz
inwestycji infrastrukturalnych, wspieranie ekspansji zagranicznej i eksportu
polskich
przedsiębiorstw,
zapewnienie systemowego wsparcia dla małych
i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc
w rozwoju innowacyjności.

Finansowanie reindustrializacji i inwestycji
infrastrukturalnych
Bank zakłada zwiększenie aktywności kredytowej w kolejnych latach.
Będzie to realizowane w szczególności
poprzez wzrost finansowania przedsiębiorstw, w tym uruchomienie środków
na finansowanie projektów infrastrukturalnych, oraz poprzez zwiększenie liczby
nowych projektów w sektorach strategicznych i kluczowych dla rozwoju kraju.
Aktywność tę uzupełnia oferta produktowa BGK, np. wzrost finansowania
pośredniego.
Rok 2018 będzie też kolejnym rokiem
wzrostu wydatków na inwestycje drogowe i kolejowe – o ok. 2 mld zł (działalność funduszy przepływowych).
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Wspieranie ekspansji
zagranicznej i eksportu polskich przedsiębiorstw
BGK zakłada wzrost zaangażowania
w finansowanie ekspansji zagranicznej
i eksportu polskich przedsiębiorstw. Bank
podąża za polskimi przedsiębiorcami
eksplorującymi nowe rynki dostosowując ofertę produktową (m.in. akredytywy
eksportowe, wykup wierzytelności, gwarancje oraz finansowanie hybrydowe).
Grupa BGK wspiera również kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw poprzez Fundusz
Ekspansji Zagranicznej FIZ AN. Inwestuje on, wspólnie z polskimi partnerami,
w projekty związane z tworzeniem
nowych lub przejmowaniem istniejących
spółek poza granicami Polski. W perspektywie roku 2020 Grupa zamierza
zainwestować w fundusz ok. 1 mld zł.

Wsparcie dla małych
i średnich
przedsiębiorstw
Bank kontynuuje program gwarancji de minimis oraz wykorzystuje środki
europejskie by zmniejszyć lukę konkurencyjną sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.

Pomoc w rozwoju
innowacyjności
BGK wdraża kapitałowe instrumenty
finansowe wspierające rozwój innowacyjności. Odbywa się to poprzez
zarządzanie kapitałem funduszy. Poniżej przedstawiamy działania Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020:
■■ Inwestycje w innowacyjne start-upy
– Starter,
■■ Inwestycje grupowe aniołów biznesu
w MŚP – Biznest,
■■ Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz
Funduszy Innowacyjnych,
■■ Otwarte innowacje – wspieranie
transferu technologii.
W najbliższej przyszłości BGK będzie
pracował nad wdrożeniem gwarancji
z regwarancją EFI dla sektora kreatywnego. Pozwoli to na wykorzystanie środków programu unijnego Creative Europe.
Ponadto w banku, we współpracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prowadzone są prace nad
utworzeniem funduszu badawczo-rozwojowego.
Przewidywana
docelowa
skala inwestycji wynosi 500 mln zł.
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ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
BGK aktywnie wspiera realizację kluczowego priorytetu Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, którym jest
dążenie do zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego. W tym celu
angażuje się w przedsięwzięcia dotyczące ekonomii społecznej i wyrównywania szans, a także finansuje projekty
samorządowe.
BGK zamierza kontynuować dedykowane programy rządowe (fundusze przepływowe czy też finansowanie dłużne
dla społecznego budownictwa czynszowego), zwiększające dostępność mieszkań dla młodych rodzin oraz osób o relatywnie niższych dochodach.
Grupa planuje również rozwijać działalność inwestycyjną funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości.
Ponadto bank będzie rozwijał programy ekonomii społecznej oraz wspierające aktywność na rynku pracy.
W segmencie samorządowym BGK
planuje przede wszystkim finansować
projekty na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Bank zakłada
w najbliższym czasie podwojenie swojego zaangażowania w finansowanie
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țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
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małej infrastruktury oraz projektów
rewitalizacyjnych, korzystając przy tym
z programów europejskich oraz projektów inwestycyjnych.

SKUTECZNE
PAŃSTWO
Ważnym elementem rozwoju banku
są działania obejmujące skuteczną realizację programów europejskich, a także
obsługi finansów publicznych oraz zleconych programów rządowych. Bank
zamierza również kontynuować współpracę z polskimi instytucjami rozwoju.
Główne cele projektów wspierających
regionalne programy operacyjne to: rozwój przedsiębiorczości MŚP, poprawa
efektywności energetycznej w sektorze
mieszkalnictwa i budynków publicznych
oraz w MŚP, rozwój rynku pracy, finansowanie odnawialnych źródeł energii oraz
rewitalizacja obszarów miejskich. Bank
będzie współpracował z partnerami
samorządowymi nad jak najlepszymi
i dostosowanymi do specyfiki regionów
planami działań współfinansowanych
ze środków UE.
BGK skupi się ponadto na zwiększeniu
tempa wykorzystania środków unijnych
z perspektywy europejskiej 2014-2020
poprzez regionalne programy operacyjne.
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SŁOWNICZEK

Sprawne
wykorzystanie środków
i programów UE

oraz informacje na temat całego pakietu
oferowanego przez polskie instytucje
rozwoju.

Bank będzie aktywny w działaniach
na rzecz zwiększenia skali finansowania
(ze wsparciem EFIS projektów infrastrukturalnych) Planu Inwestycyjnego dla
Europy (tzw. Planu Junckera). Współpraca
będzie realizowana jako finansowanie
pomostowe, udział BGK w finansowaniu konsorcjalnym, pozyskanie środków
na finansowanie programów banku lub
regwarancja ryzyka kredytowego.

Transformacja
kulturowa

Zapewnienie sprawnej
obsługi finansów
publicznych
BGK będzie dążył do utrzymania
wysokiej jakości działań oraz do doskonałości operacyjnej w obsłudze sektora
finansów publicznych czy dystrybucji
środków europejskich.

Współpraca z polskimi
instytucjami rozwoju
W 2018 r. został zrealizowany projekt
Nowy Model Oddziału. Placówki zostały
przekształcone w centra regionalne,
w których (obok oferty BGK) potencjalni
partnerzy będą mogli uzyskać wsparcie

Tak
określone
kierunki
rozwoju
wymagają znaczących inwestycji w podniesienie sprawności operacyjnej oraz
głębokich zmian w kulturze organizacyjnej banku oraz Grupy BGK. Doskonałość
operacyjna jest jednym z czterech głównych filarów strategii BGK na lata 20172020. Dlatego na rok 2018 i lata kolejne
przewidywane są wzmożone działania
na rzecz wzrostu efektywności poprzez
optymalizację i elektronizację procesów,
jak również wzrost zaangażowania kadry.
W planie na rok 2018 bank zakłada
zwiększenie liczby projektów z kilkunastu
do kilkudziesięciu oraz ponadtrzykrotne
zwiększenie budżetu kosztów projektowych i nakładów inwestycyjnych.
Rok 2018 będzie pierwszym pełnym
rokiem zasadniczej transformacji kultury organizacyjnej, która budowana
jest wokół wartości takich jak profesjonalizm, partnerska współpraca oraz
zaangażowanie. Jest to jeden z kluczowych elementów realizacji strategii BGK,
którego wdrożenie umożliwi przeprowadzenie wielu koniecznych zmian i projektów strategicznych.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
SOR – została przyjęta przez
Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Określa podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju kraju w wymiarze
społecznym, gospodarczym,
regionalnym i przestrzennym
w perspektywie roku 2020 i 2030.
SOR przedstawia nowy model
rozwoju – rozwój odpowiedzialny
oraz społecznie i terytorialnie
zrównoważony.
Głównym celem SOR jest
tworzenie warunków dla wzrostu
dochodów mieszkańców Polski
przy jednoczesnym wzroście
spójności w wymiarze
społecznym, ekonomicznym,
środowiskowym i terytorialnym.
Więcej na stronie internetowej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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Pracownicy
To jakość zespołu decyduje o sukcesie organizacji, dlatego BGK zatrudnia
najlepszych pracowników
zapewniając im przyjazne środowisko pracy oraz
możliwość ciągłego rozwoju.
Bardzo ważne dla banku są opinia pracowników na temat organizacji,
ponieważ to oni jako pierwsi dostrzegają potencjalne problemy. By móc stale
aktualizować wiedzę na temat sprawności w wypełnianiu roli pracodawcy, bank
regularnie przeprowadza badania opinii
zatrudnionych w nim osób.
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ROZWIJAMY siebie,

TRANSFORMACJA KULTUROWA
Bank podjął również wiele działań podnoszących kulturę organizacyjną, które przygotowują pracowników
do realizacji jego misji i wieloletniej
strategii. Bazą do wdrożenia efektywnej komunikacji oraz zarządzania procesowego i projektowego jest trwająca
transformacja
kulturowa.
Obejmuje

ona aktywizację postaw i kształtowanie dojrzałości menadżerskiej i biznesowej. Będący jej konsekwencją wzrost
zaangażowania pracowników pozwoli
na skuteczną i efektywną realizację
działań zdefiniowanych w strategii BGK
na poziomie operacyjnym.

Rozdział IV:
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ROZWIJAMY nasze zespoły, ROZWIJAMY polską gospodarkę.

ZATRUDNIENIE
Na koniec 2017 r. zatrudnienie
w Grupie BGK wyniosło 1 531 etatów,
czyli wzrosło w porównaniu z końcem
roku 2016 o 127 etatów (8,3 proc.). Wzrost
zatrudnienia dotyczył funduszy europejskich: pionu IT, obszaru rynków i finansów, pionu HR i komunikacji, jak również
pionu zarządzania produktami.

SYSTEM
WYNAGRADZANIA
System wynagradzania w banku
składa się ze stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia:
■■ wynagrodzenia
■■ premii

zasadniczego,

i nagród.

Ponadto bank oferuje pracownikom
wiele świadczeń dodatkowych, takich

jak pakiety rozwojowe (dofinansowanie
do nauki języka angielskiego czy studiów
podyplomowych),
opieka
medyczna,
ubezpieczenie na życie, Pracowniczy
Program Emerytalny, dofinansowanie
usług sportowo-rekreacyjnych.
Polityka wynagrodzeń BGK spełnia
wymogi prawne i zasady compliance,
jest również zgodna z wytycznymi
i regulacjami zewnętrznymi, do których
przestrzegania bank jest zobowiązany.
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ROZWÓJ
PRACOWNIKÓW
W 2017 r. bank umożliwił pracownikom udział w dużych projektach rozwojowych, szkoleniach (zarówno zamkniętych jak i otwartych), naukę języków
obcych oraz podjęcie studiów.
Większość
działań
rozwojowych
organizowana była w formie szkoleń
zamkniętych, które dają możliwość
dopasowania programu do potrzeb
banku, a ponadto pozwalają na przeszkolenie większej liczby osób, a więc
i bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych. Szkolenia sprzyjały
pogłębianiu wiedzy związanej z wykonywanymi zadaniami oraz służyły rozwijaniu u pracowników umiejętności niezbędnych z punktu widzenia przyjętych
kierunków rozwoju banku. Część szkoleń,
głównie dla pracowników pionu ryzyka
i sprzedaży, sfinansowano z grantów EBI.
Menedżerowie uczestniczyli w szeregu inicjatyw rozwojowych, takich jak
program GRID, Świadome Przywództwo,
Akademia Maxwella, Vademecum Menedżera oraz ABC Menedżera.
Pracownicy na stanowiskach eksperckich uczestniczyli w cyklu szkoleń
ogólnorozwojowych, obejmujących takie
zagadnienia jak negocjacje w biznesie,
asertywność, radzenie sobie w stresie,
wystąpienia publiczne czy siedem nawyków skutecznego działania Covey’a.
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Uwarunkowania
działalności BGK w 2017 r.
Sytuacja makroekonomiczna
W KRAJU

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce
Rok 2017 przyniósł zdecydowane
przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Dynamika PKB podniosła się z 2,8 proc. w 2016 r. do 4,6
proc. i była najwyższa od 2011 r. Roczne
tempo wzrostu przyspieszało w kolejnych kwartałach, w ostatnim osiągając poziom 5,1 proc., a więc najwyższy
od 2011 r. Co istotne, wysoki wzrost był
bardziej zrównoważony niż w poprzednich latach.
Nadal największy wkład we wzrost
PKB miała konsumpcja gospodarstw
domowych, natomiast w II połowie
roku nastąpił wyraźny wzrost inwe-

stycji. Był on wynikiem optymizmu
przedsiębiorstw, wysokiego poziomu
wykorzystania mocy produkcyjnych,
jak również szybszej realizacji projektów współfinansowanych ze środków
UE. Dobrym nastrojom konsumpcyjnym sprzyjała poprawa kondycji rynku
pracy, która znalazła odzwierciedlenie
w najniższej od początku lat 90. stopie bezrobocia i szybkim wzroście płac
realnych.
Zadowolenie gospodarstw domowych przełożyło się na rekordowo
wysokie poziomy wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Jednoczesny

wzrost inwestycji i przyspieszenie
konsumpcji przełożyły się na wysoką
dynamikę
importu.
Równocześnie,
ze względu na poprawę koniunktury
u
najważniejszych
kontrahentów,
(w tym w strefie euro), szybko rósł eksport. Połączenie tych czynników skutkowało neutralną kontrybucją wymiany
z zagranicą do wzrostu PKB. Warto przy
tym odnotować, pierwsze w historii,
dodatnie roczne saldo na rachunku
obrotów bieżących, pokazujące większe zrównoważenie relacji z zagranicą.
Szczególnie przyczyniła się do tego
duża nadwyżka w wymianie usług.
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Mocne wyniki
budżetu
Większe
zrównoważenie
można było zaobserwować
także w finansach publicznych, i to pomimo wzrostu
wydatków. W 2017 r. relacja deficytu budżetowego
do PKB zeszła do poziomu bliskiego 1,5 proc. Szybko rosły
dochody budżetowe. Działo
się tak częściowo dzięki
poprawie koniunktury, w tym
wyższej konsumpcji, sprzyjającej większym wpływom
z podatków pośrednich (VAT,
akcyza). Dzięki szybkiemu
wzrostowi wynagrodzeń i lepszym wynikom finansowym
przedsiębiorstw rosły także
dochody z podatków bezpośrednich (PIT i CIT). Ponadto
w wyniku poprawy kondycji
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Stabilizacja stopy
referencyjnej
rynku pracy, malały potrzeby
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyższym wpływom
sprzyjały także zmiany legislacyjne zwiększające efektywność systemu podatkowego. Istotnemu ograniczeniu
uległa luka VAT, podniosła się
ściągalność akcyzy. Poprawa
sytuacji budżetowej miała
istotne znaczenie dla sytuacji
na krajowym rynku długu.
Skutkowała bowiem mniejszymi potrzebami pożyczkowymi, co sprzyjało spadkom
rentowności obligacji. Dobra
kondycja budżetu pozwoliła
na uodpornienie cen polskiego
długu na turbulencje na rynkach bazowych.

Przyspieszeniu
tempa
wzrostu PKB towarzyszyła
stabilizacja stopy referencyjnej NBP na historycznie najniższym poziomie (1,5 proc.).
Władze monetarne nie decydowały się na zacieśnienie
polityki, głównie ze względu
na niewystarczającą siłę procesów inflacyjnych. Wskaźnik CPI (cen towarów i usług
konsumpcyjnych),
choć
w ostatnich latach systematycznie rósł, pozostawał
poniżej celu inflacyjnego Rady
Polityki Pieniężnej. Jednocześnie prognozy NBP wskazują
na to, że w przewidywalnej
przyszłości niskie jest prawdopodobieństwo
trwałego
wyjścia rocznego CPI poza
dopuszczalne pasmo odchyleń od celu inflacyjnego (1,53,5 proc.). Jak na razie przeło-

żenie wysokiej dynamiki płac
na presję cenową nie było silne
w związku ze wzrostem produktywności.
Dodatkowym
czynnikiem, na który Rada
może zwracać uwagę, jest
kwestia kursów walutowych.
Podwyżki
stóp
mogłyby
zwiększyć ryzyko nadmiernej
aprecjacji złotego. Krajowa
waluta umacniała się zresztą
w 2017 r. z powodu poprawy
koniunktury w kraju i za granicą. Aprecjacja złotego była
znacząca przede wszystkim
w relacji do dolara (przekraczała
15
proc.),
natomiast w relacji do euro była
mniejsza
(bliska
poziomu
5 proc.). W efekcie, na koniec
2017 r. EURPLN kształtował się na poziomie 4,18,
a USDPLN wynosił 3,48.
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Sytuacja makroekonomiczna
ZA GRANICĄ

Normalizacja polityki
monetarnej w USA

Lepsza koniunktura
w strefie euro

Rok 2017 był okresem
poprawy globalnej koniunktury. Dotyczyło to także
gospodarki
amerykańskiej,
której najważniejsze parametry
makroekonomiczne
powróciły do przedkryzysowych poziomów. Kondycja
rynku pracy pozostawała
bardzo dobra, stymulując
popyt wewnętrzny, który
sprzyjał nasileniu presji inflacyjnej. W tej sytuacji amerykańskie władze monetarne

Stopniowej
poprawie
ulegała też kondycja strefy
euro. Istotne jest, że poprawa
wyników obejmuje również
gospodarki peryferii Eurolandu. Wzrost oparty był
na sprzężeniu poprawy popytu
wewnętrznego z coraz silniejszym wzrostem zatrudnienia. Ożywienie w strefie euro
nie było jednak na tyle silne,
by być źródłem obaw Europejskiego Banku Centralnego
o nadmierny wzrost inflacji.
W efekcie zrobiono niewiele

zdecydowały się na normalizację polityki pieniężnej.
Nie tylko trzy razy podniesiono
stopy
procentowe,
lecz także podjęto decyzję
o rozpoczęciu procesu redukcji bilansu Rezerwy Federalnej (Fed), który napęczniał po
latach luzowania ilościowego.
Do szybszego zacieśnienia
polityki
zachęcała
także
luźniejsza polityka fiskalna
nowej
administracji
USA,
w tym redukcje podatków.

w
kierunku
odchodzenia
od ultraluźnej polityki monetarnej. Do ostrożności w tym
względzie zachęcała także
niepewność, jaka towarzyszy
globalnemu wzrostowi gospodarczemu. Wspomnieć można
o problemach największych
gospodarek wschodzących (w
tym chińskiej), ryzyku działań
protekcjonistycznych,
które
osłabiają globalną wymianę
handlową oraz o niepewności co do przyszłego kształtu
relacji UE z Wielką Brytanią.
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Realizacja strategii
Rok 2017 był czasem działań
na polach operacyjnym i kulturowym,
przygotowujących Grupę BGK do skutecznej realizacji strategii na lata 20172020. BGK stawia sobie za cel inicjowanie i realizację działań, które służą

ogólnemu wzrostowi gospodarczemu
oraz rozwojowi przedsiębiorstw. Finansuje projekty infrastrukturalne, jest poręczycielem i gwarantem oraz obsługuje
liczne programy mające na celu poprawę
sytuacji
na
rynku
mieszkaniowym.

Wykorzystując jedną z głównych wartości, jaką jest współpraca, nawiązuje
partnerskie relacje z innymi instytucjami
finansowymi.
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SŁOWNICZEK

WSPIERANIE BIZNESU
W 2017 r. wartość zaangażowania
kredytowego BGK przekroczyła 41 mld zł.
Wzrost wyniósł blisko 2,3 mld zł
i dotyczył głównie finansowania przedsiębiorstw, eksportu i ekspansji zagranicznej oraz podmiotów leczniczych.
Bank z roku na rok zwiększa zaangażowanie w kredyty eksportowe, udzielane zarówno z rządowego programu
Finansowe Wspieranie Eksportu, jak
i działalności własnej. W 2017 r. łączna
kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej wyniosła 1,8 mld zł. BGK
wsparł ponad 200 projektów zagranicznych polskich firm, m.in. budowę hotelu
w Wielkiej Brytanii, centrum sportowego
i logistycznego na Białorusi, sprzedaż
maszyn górniczych do Rosji i sprzedaż
samolotów do Niemiec.
Pod koniec 2017 r. bank wspierał
transakcje i projekty rodzimych przedsiębiorców w 52 państwach na sześciu
kontynentach.
Gwarancje i poręczenia są wsparciem dla przedsiębiorców, które stanowi ważną część działalności BGK.

Tylko w 2017 r. skorzystało z nich ponad
15,3 tys. firm. Łącznie we wspomnianym
roku udzielone przez bank poręczenia
i gwarancje umożliwiły przedsiębiorstwom zaciągnięcie kredytów na łączną
kwotę 18,5 mld zł.
W 2017 r. BGK podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym aneks
do umowy COSME, podwajając tym
samym maksymalny wolumen portfela gwarancji, który zwiększył się z 0,8
do 1,6 mld zł. Umożliwi to zabezpieczenie akcji kredytowej dla sektora MŚP
do 2 mld zł.
W wyniku intensywnych działań
dotyczących wdrażania EFIS, BGK podpisał dwie umowy z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym. Pierwsza dotyczy finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej,
a druga refinansowania kredytów komercyjnych z nowej platformy współpracy
dedykowanej finansowaniu towarzystw
budownictwa społecznego. Dzięki temu
wartość portfela transakcji na finansowanie tego typu przedsięwzięć może
wynieść nawet 1,6 mld zł.

EFIS
(Europejski Fundusz na rzecz
Inwestycji Strategicznych)
- finansowy filar Planu
Inwestycyjnego dla Europy,
zwanego potocznie
Planem Junckera.
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BGK POPRAWIA
JAKOŚĆ ŻYCIA

ROZWÓJ
MIESZKALNICTWA

W 2017 r. bank intensywnie angażował się także w działania poprawiające
jakość życia Polaków, finansując inwestycje prywatne oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczył m.in.
w projektach usprawniających transport (np. zakup autobusów miejskich
w Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim czy
Sosnowcu), projektach rewitalizacyjnych
(np. Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Kamienicy Branickich w Warszawie) oraz
działaniach, których celem jest poprawa
jakości powietrza (np. zakup autobusów
hybrydowych w Głogowie, budowa stacji rowerowych w Warszawie, Poznaniu
i Łodzi).

Bank kontynuował również działania wspierające rozwój mieszkalnictwa
– zarówno poprzez programy rządowe,
w tym obejmujące Fundusz Dopłat, jak
i poprzez działalność inwestycyjną.
W 2017 r. BGK uczestniczył w spotkaniach z organizacjami zrzeszającymi inwestorów z sektora społecznego
budownictwa czynszowego (SBC) oraz
kontynuował cykl konferencji regionalnych przeznaczonych dla jednostek
samorządu terytorialnego (JST) i współpracujących z nimi inwestorów. Odbyły
się cztery konferencje dla JST (w Kielcach, Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu),
których tematem było finansowanie
przez Grupę BGK inwestycji mieszkaniowych samorządów. Z kolei podczas 85
spotkań zorganizowanych w całym kraju,
pracownicy banku przedstawiali ofertę
finansowania zwrotnego.
W 2017 r., ze środków zarówno pozyskanych w EBI, jak i własnych, BGK
udzielił 40 kredytów na łączną kwotę
170,7 mln zł. Zostały one przeznaczone
na rozwój społecznego budownictwa
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czynszowego. Przedmiotem kredytowania była budowa 1 631 mieszkań
- na podstawie wniosków wstępnych złożonych w edycjach 2016-2017. W 2017 r.
do użytkowania oddanych zostało 629
mieszkań.
W trzeciej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego, zakończonej w 2017 r., BGK przyjął wnioski
na łączną kwotę ok. 259 mln zł. Umożliwi to powstanie 2 155 nieruchomości.
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, należący do banku, wsparł również
poprawę stanu technicznego ponad
67 tys. lokali mieszkalnych.
Oferta BGK to również kredyty
budowlane udzielane na zasadach
komercyjnych oraz organizacje emisji obligacji dla towarzystw budownictwa społecznego lub spółek gminnych.
W 2017 r. bank udzielił 9 kredytów
budowlanych na kwotę 40 mln zł
w związku z budową 548 mieszkań.
Zorganizował i zagwarantował również
2 emisje obligacji na kwotę 12 mln zł,
z przeznaczeniem na finansowanie
budowy 134 mieszkań na wynajem
o umiarkowanych czynszach.
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PROGRAMY EUROPEJSKIE
BGK
jest
aktywnym
partnerem
w realizacji programów europejskich
(w tym na szczeblu krajowym), jak
i regionalnych programów operacyjnych.
Rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji programów z perspektywy unijnej

0,4
0,5

na lata 2014-2020. Łączna pula środków
na wspieranie rozwoju gospodarczego,
zarządzanych przez bank, wyniesie
ok. 9 mld zł w porównaniu do ok. 2 mld
zł wykorzystanych z perspektywy finansowej 2007-2013.
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Alokacja (mln zł)

dolnośląskie

756,1

kujawsko-pomorskie

247,1

lubelskie

425,9

lubuskie

302,4

łódzkie

0,3

0,9

mld zł

Zawierając umowy o finansowanie,
do końca grudnia 2017 r. BGK zwiększył
obszar działania z 6 do 15 województw:

671,6

małopolskie

599,3

mazowieckie

282,2

opolskie

336,3

podkarpackie
podlaskie

257,1
267,0

pomorskie

429,9

świętokrzyskie

285,6

warmińsko-mazurskie

298,9

wielkopolskie

944,2

zachodniopomorskie
Suma

468,2
6 571,7
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Ważnym elementem nowej perspektywy
jest wspieranie innowacji. Służy temu m.in.
program Inteligentny Rozwój 2014-2020,
stanowiący wsparcie dla MŚP. Przedsiębiorcy,
którzy wprowadzają na rynek innowacyjne
produkty lub usługi, mogą aplikować o premię
technologiczną w kwocie do 6 mln zł.

W 2017 r. BGK przeprowadził dwa
nabory wniosków o dofinansowanie innowacji (instrument Kredyt
na
innowacje
technologiczne).
Projekty zgłoszone przez polskich
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zostały dofinansowane łączną
kwotą 770 mln zł. Środki powierzone bankowi na ten cel wynoszą
ok. 2 mld zł.

REGIONALNE CENTRA BIZNESOWE
Częścią nowej strategii, przyjętej
w 2017 r., jest przekształcenie oddziałów banku w Regiony BGK. Wzmocnią
one finansowy ekosystem wsparcia
lokalnych przedsiębiorców i jednostek
samorządu terytorialnego. BGK będzie
regionalnym ambasadorem państwo-

wych instytucji rozwoju we wszystkich
16 województwach. Regiony BGK będą
centrami kompetencji, w których klienci
dowiedzą się o możliwościach wsparcia
i rozwiązaniach oferowanych przez państwowe instytucje rozwoju.
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Zaangażowany
partner
Grupa BGK kładzie duży nacisk
na rozwój społecznej odpowiedzialności
biznesu. Bank zwraca szczególną uwagę
na zaangażowanie społeczne i podejmuje działania zmierzające do poprawy
warunków życia lokalnych społeczności.
Najważniejszymi działaniami na rzecz
rozwoju społecznego kraju, podjętymi
przez BGK w 2017 r., były:
■■ dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
■■ wyrównywanie szans,
■■ budowanie kapitału społecznego,
■■ propagowanie wolontariatu.
W 2017 r. przedstawiciele banku dzielili się unikalną wiedzą i doświadczeniem
podczas ponad 100 wydarzeń, konferencji i seminariów, skierowanych do prywatnych przedsiębiorstw, samorządów
oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie wzięło
w nich udział ponad 250 tys. osób

Rozdział III:
Podsumowanie
wyników
finansowych
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W 2017 r. Grupa
Kapitałowa BGK po raz
pierwszy sporządziła
sprawozdanie
skonsolidowane zgodnie
z Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej.
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Główne pozycje bilansu
banku – aktywa
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy BGK pod koniec roku 2017
zamknęło się sumą bilansową w wysokości 74,3 mld zł.
W strukturze aktywów 48 proc. stanowiły dłużne papiery wartościowe.
Ich wartość bilansowa na koniec roku
wyniosła 35,8 mld zł. Około 60 proc. tego
portfela stanowiły bony pieniężne NBP,

a obligacje Skarbu Państwa blisko 26
proc. W stosunku do roku poprzedniego
udział w strukturze dłużnych papierów
wartościowych zwiększył się o 2 p.p.
Grupa BGK dysponuje aktywami
o wysokiej płynności z wysokim udziałem papierów wartościowych emitowanych przez NBP i Skarb Państwa.

Struktura aktywów grupy BGK

Gotówka, środki w NBP, NOSTRO
Lokaty międzybankowe

2017

3%

48%

37%

1%

3%

2016

3%

38%

4%
3%

6%

46% 2%

2%

2%

2015

13%
1%

48%
3%

31% 1%
3%

Kredyty netto
Zobowiązania z tyt. zakupionych
papierów wart. z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
Dłużne papiery wartościowe
Udziały i akcje
Pozostałe
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Kredyty netto stanowiły w strukturze
37 proc., a wartość bilansowa na koniec
grudnia 2017 r. wyniosła 27,8 mld zł.
Z uwagi na wzrost sumy bilansowej,
wynikającej z dokapitalizowania oraz
wypracowanego zysku, udział kredytów
netto zmniejszył się o 1 p.p.
Wartość udziałów i akcji na koniec
roku 2017 zwiększyła się w stosunku
do roku 2016 o 877,1 mln zł do 2,33 mld
zł, co stanowi około 3 proc. sumy bilansowej. Na wzrost ten składały się przede
wszystkim wzrost inwestycji i wyceny
w jednostki stowarzyszone (420,8 mln zł),
jak również wzrost wyceny akcji PKO BP S.A.
o 396 mln zł.
Kształtowanie się pozostałych aktywów Grupy BGK było głównie pochodną
zarządzania pozycją płynnościową BGK
oraz kształtowaniem się rozliczeń międzyokresowych i rozrachunków.
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Główne pozycje bilansu
banku – pasywa
Największy udział w strukturze
pasywów Grupy Kapitałowej BGK miały
depozyty klientów, które stanowiły
na koniec grudnia 2017 r. 46 proc. Wartość depozytów pod koniec roku wyniosła 34 mld zł i była niższa w stosunku
do poprzedniego roku o 3,5 mld zł.

Wzrost sumy bilansowej wynikał
przede wszystkim z dokapitalizowania
Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą
6,3 mld zł oraz wypracowanym w 2017 r.
zyskiem (584,4 mln zł). Udział wartości funduszy własnych Grupy BGK
w strukturze pasywów wzrósł o 8 p.p.
do 27 proc.

Struktura pasywów grupy BGK
2017

0%

Depozyt klientów
46% 4%

8%

10%

27% 4%

1%

56% 5%

9%

9%

19%
2%

2015

Kredyty zaciągnięte
Zobowiązania z tytułu emisji
papierów wartościowych

2016

3%

Depozyty międzybankowe

46%

6%

13%

7%

23%
2%

Zobowiązania z tyt. sprzedanych paperów
wart. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Fundusze ogółem
Pozostałe
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Kształtowanie się pozostałych pozycji pasywów Grupy BGK było głównie
pochodną zarządzania pozycją płynnościową banku. Przy kapitałach przekraczających 20 mld zł Grupa BGK
dysponuje
znaczącym
potencjałem
do zwiększania swojego zaangażowania w akcje kredytowe oraz zwiększania działalności inwestycyjnej poprzez
lokaty funduszy, rozwój mieszkalnictwa,
jak i wspieranie rozwoju gospodarczego
kraju - w tym reindustrializację i wzrost
wartości inwestycji infrastrukturalnych,
czy też wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.
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Rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł):
2017

2016

Przychody z tytułu odsetek

1 826,2

1 510,6

Koszty z tytułu odsetek

Działalność kontynuowana
-1 050,1

-859,1

Wynik z tytułu odsetek

776,1

651,6

Przychody z tytułu prowizji i opłat

167,9

131,0

-11,3

-10,9

Koszty z tytułu prowizji i opłat

156,6

120,1

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

Wynik z tytułu prowizji i opłat

26,2

54,6

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych

30,6

24,9

Wynik z działalności bankowej

989,5

851,1

Pozostałe przychody operacyjne

102,4

75,1

Pozostałe koszty operacyjne

-29,7

-9,4

Ogólne koszty administracyjne

-394

-354,8

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw

-49,6

-242,8

Wynik z działalności operacyjnej

618,5

319,2

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
Zysk brutto
Podatek dochodowy

72,0

-55,7

690,5

263,5

-106

-6,4

Zysk netto

584,4

257,0

Zysk netto przypadający na rzecz właściciela jednostki dominującej

584,6

257,0

-126

0,0

Zysk/strata netto przypadający na udziały niesprawujące kontroli
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Koszty działania
i amortyzacji
Koszty działania i amortyzacji Grupy
Kapitałowej BGK wyniosły w 2017 r.
394 mln zł i były wyższe w porównaniu
do 2016 r. o 39,3 mln zł. Wzrost dotyczył
głównie kosztów działania podmiotów
konsolidowanych (o 29,9 mln zł), szcze-

gólnie kosztów działania BGK TFI oraz
BGK Nieruchomości. Związane to było
ze wzrostem skali działania oraz przygotowaniem spółek do realizacji nowych
inwestycji, w szczególności programów
mieszkaniowych.

Koszty działania i amortyzacji BGK (mln zł):
Wyszczególnienie

Wykonanie

Zmiana do 2016

2016

2017

nominalna

%

311,5

320,9

9,4

3,00%

Wydatki na personel

186,1

216,4

30,3

16,30%

Koszty rzeczowe

65,0

76,8

11,8

18,20%

BFG, KNF i opłata na Rzecznika Finanoswego

30,6

5,0

-25,6

-83,70%

27,4

0,0

-27,4

-100,00%

29,8

22,7

-7,1

-23,80%

Koszty działa i amortyzacji*

w tym: Składka i wypłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Amortyzacja
*

w tym koszty programów europejskich (nowa perspektywa) w roku 2017 - 15,5 mln zł

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne
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Wielkość i struktura
portfela kredytowego
W 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego największy wzrost odnotował
w sektorze niefinansowym. Związane
to było przede wszystkim z finansowa-

niem przedsiębiorstw. Nastąpił również
wzrost wolumenu kredytów finansujących podmioty sektora budżetowego,
w tym głównie sektora JST.

Wielkość i struktura portfela kredytowego BGK nominalnie (mln zł)
Wyszczególnienie
Kredyty nominalnie
podmioty sektora finansowego
podmioty sektora niefinansowego
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
podmioty sektora budżetowego
jednostki budżetu centralnego
jednostki samorządu terytorialnego

2016

2017

Zmiana do 2016

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

27 352,4

100%

29 720,4

100%

2 368,1

8,70%

854,4

3,10%

832,3

2,80%

-22,2

-2,60%

20 913,0

76,50%

22 833,6

76,80%

1 920,5

9,20%

58,4

0,20%

45,7

0,20%

-12,7

-21,80%

20 854,6

76,20%

22 787,9

76,70%

1 933,3

9,30%

5 584,9

20,40%

6 054,6

20,40%

469,7

8,40%

246,6

0,90%

317,5

1,10%

70,9

28,80%

5 338,3

19,50%

5 737,1

19,30%

398,8

7,50%
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Udział BGK w rynku
kredytów
Udział BGK w rynku kredytów:
Wyszczególnienie
Kredyty
podmioty sektora finansowego

Wykonanie

Zmiana

2016

2017

2016 w p.p.

2,60%

2,70%

0,1

1,50%

1,30%

-0,2

przedsiębiorstwa

4,90%

5,10%

0,2

osoby fizyczne

0,00%

0,00%

0,0

jednostki budżetu centralnego

25,30%

31,80%

6,5

jednostki samorządu terytorialnego

16,80%

19,20%

2,4

Źródło: dane NBP i wyliczenia własne

Udział BGK w rynku kredytów
na koniec 2017 r. był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,7 proc.
Wzrost udziału związany był przede
wszystkim z realizacją strategii banku,
polegającej na zwiększeniu finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw.

Bank
organizował
finansowanie
w znacznej mierze poprzez współudział
w konsorcjach z bankami komercyjnymi.
Od 2009 r. BGK nie udziela kredytów
osobom fizycznym

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
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Zarządzanie
i ocena ryzyka
Ryzyko to integralna część każdego
biznesu. Podejmujemy szereg działań
mających zapobiegać ryzykom i ograniczać
ich wpływ. BGK posiada dojrzały system
zarządzania ryzykiem, a jego monitorowanie
jest poparte wiedzą i doświadczeniem
pracowników.
Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu BGK
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W BGK działa system zarządzania ryzykiem,
który jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach.

1

2

3

Pierwsza
linia obrony

Druga
linia obrony

Trzecia
linia obrony

Zarządzanie ryzykiem
w działalności
operacyjnej BGK.

Składa się na nią zarządzanie
ryzykiem przez pracowników
na specjalnie powołanych do tego
stanowiskach lub w komórkach
organizacyjnych (niezależnie
od zarządzania ryzykiem na pierwszym
poziomie) oraz działalność komórki
ds. zgodności.

Działalność Departamentu
Audytu Wewnętrznego.

56

Raport
Roczny
BGK 2017

Rozdział I:
Podsumowanie 2017 r.
țț List Prezesa Zarządu
țț Co nas wyróżnia
țț Najważniejsze wydarzenia
țț Bank w liczbach
- o finansach

Rozdział II:
Działalność banku i rozwój
țț Model biznesowy
țț Pracownicy
țț Uwarunkowania działalności
BGK w 2017 r.
țț Realizacja strategii
țț Zaangażowany partner

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

System zarządzania ryzykiem w BGK obejmuje
następujące zadania:

identyfikację
ryzyka
oraz
określenie
jego
rodzajów, źródeł (czynniki
ryzyka), istotności i wzajemnych relacji pomiędzy
poszczególnymi
rodzajami ryzyka

pomiar lub szacowanie
ryzyka, które obejmuje
ustalanie i stosowanie
metod jego kwantyfikacji oraz przeprowadzanie
testów warunków skrajnych

monitorowanie
ryzyka, które obejmuje
nadzór nad poziomem
podejmowanego ryzyka,
kontrolę
aktualności
i dokładności stosowania
metod oceny ryzyka oraz
ocenę efektywności stosowanych narzędzi

kontrolę ryzyka, która
obejmuje ustalenie i stosowanie mechanizmów
kontroli ryzyka (m.in. system limitów, zapewnienie
niezależności zarządzania nim 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 informację
o podjętych działaniach

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne

Wewnętrznym celem zarządzania
ryzykiem w BGK jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania, utrzymywanie wysokiej jakości aktywów oraz
osiągnięcie planowanego wyniku finansowego przy akceptowalnym poziomie
ryzyka.
W 2017 r. BGK rozwijał system
zarządzania
ryzykiem
i
prowadził
prace mające na celu dostosowanie
go do wymagań regulacyjnych, w tym
m.in. do rozporządzania Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zarządzania
ryzykiem.
Wprowadzono Strategię zarządzania
ryzykiem w BGK, która swoim zakresem
objęła wszystkie ryzyka zidentyfikowane
w działalności banku. W dokumencie
określono ogólny akceptowany poziom
ryzyka, natomiast akceptowane szczegółowe jego poziomy określono w politykach
zarządzania
poszczególnymi
ryzykami.
Na poziomie Strategii przyjęto także
zasady kultury ryzyka. Zarząd BGK swoim
postępowaniem promuje wśród pracowników świadomość znaczenia ryzyka
w działalności banku, zasad jego podejmowania i zarządzania nim. Następnie
praktyki te są kaskadowane na poszczególne szczeble struktury organizacyjnej
BGK oraz podmioty zależne.

Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat
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ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
KREDYTOWYM I KONCENTRACJI
Ryzyko kredytowe jest najważniejszym elementem ryzyka finansowego,
na jakie narażony jest bank. W celu rozpoznania ryzyka kredytowego i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu oraz
systematycznej kontroli skuteczności
podejmowanych działań, bank stosuje
proces zarządzania ryzykiem kredytowym, obejmujący identyfikację, pomiar
i szacowanie ryzyka, jego kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
jest realizowane na dwóch poziomach:
■■ ryzyka klienta, z uwzględnieniem jednostkowej ekspozycji kredytowej,
■■ ryzyka portfela kredytowego.
Bank dokonuje identyfikacji i oceny
istniejącego ryzyka kredytowego, wykorzystując:
■■ 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 wspomnianym
ryzykiem to:
■■ oddzielenie funkcji sprzedażowych
od oceny ryzyka klienta – zarówno
na poziomie oddziału, jak i w centrali
BGK,
■■ każdorazowa
kompleksowa
ocena
ryzyka kredytowego klienta i transakcji, w celu zakwalifikowania do określonej klasy ryzyka kredytowego,
■■ stosowanie eksperckich oraz statystycznych metod pomiaru ryzyka
kredytowego obejmującego ryzyko
pojedynczej transakcji i klienta, wspierających szacowanie prawdopodobieństwa niewywiązania się klienta z zobowiązania wobec banku, a w przypadku
problemów klienta ze spłatą zadłużenia szacowanie utraty wartości udzielonych ekspozycji kredytowych,
■■ system pomiaru ryzyka portfelowego
poprzez ocenę stopnia jego koncentracji w ujęciu branżowym, podmiotowym i przedmiotowym,
■■ system kompetencji decyzyjnych,
■■ okresowa weryfikacja ryzyka zawartych transakcji, uwzględniająca zmiany
sytuacji finansowej kredytobiorców
oraz warunków otoczenia,

■■ dywersyfikacja branżowa, przedmiotowa i podmiotowa przy ustalonych
przez bank limitach angażowania
środków,
■■ wyznaczanie odpisów aktualizujących
i rezerw 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 podstawowych 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. Stosuje się następujące grupy
limitów obejmujące ryzyko kredytowe:
■■ 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.

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
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Jednym z najważniejszych czynników
ryzyka kredytowego jest ryzyko koncentracji. Jest ono w BGK monitorowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo
bankowe, uchwałami i rekomendacjami
Komisji Nadzoru Finansowego, przepisami Ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego, a także z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat

Zgodnie z uchwałą Zarządu, w BGK niezależnie od ustawowych limitów koncentracji funkcjonują dodatkowe ograniczenia wewnętrzne angażowania się banku,
obowiązujące na etapie podejmowania
decyzji finansowych.
Proces monitorowania ryzyka polega
na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia wykorzystania wyznaczonych limitów. Cyklicznie opracowywane

59

są raporty dotyczące ryzyka kredytowego
i ryzyka koncentracji, które prezentowane
są Komitetowi Kredytowemu banku,
Zarządowi, a w cyklu półrocznym także
Radzie Nadzorczej.
Bank dysponuje procedurami wyznaczającymi zasady postępowania w przypadku zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem kredytowym.
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CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH
RODZAJÓW RYZYKA KREDYTOWEGO
I KONCENTRACJI
Ryzyko kredytowe oznacza zagrożenie związane z niewykonaniem przez
kredytobiorcę
zobowiązania
wynikającego z umowy, tj. niespłaceniem lub
tylko częściowym spłaceniem należności z tytułu ekspozycji kredytowej wraz
z wynagrodzeniem banku, w terminach
określonych w umowie.
Bank ogranicza ryzyko kredytowe
w skali mikro poprzez ocenę i monitorowanie klienta i transakcji oraz w skali
makro – całego portfela – poprzez ustalanie limitów dla poszczególnych segmentów i produktów.
Chociaż ryzyko kredytowe ma jednolity charakter, można wyróżnić kilka jego
podtypów.
Ryzyko koncentracji wierzytelności
Ryzyko koncentracji wierzytelności
jest ważną częścią ryzyka kredytowego.
W banku obowiązują odpowiednie zasady
i procedury dotyczące koncentracji zaangażowań, ze szczególnym uwzględnieniem dużych zaangażowań w odniesieniu do pojedynczych klientów i grup
klientów. Koncentracja w portfelu poddawana jest monitoringowi w podziale
na poszczególnych kredytobiorców, podmioty powiązane ze sobą kapitałowo lub

organizacyjnie, branże itp. Zasady regulujące koncentrację 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, gdy klient nie wywiązuje się z umownych terminów spłaty
zobowiązań lub całkowicie zaniecha takiej
spłaty. Istnienie tej kategorii ryzyka wiąże
się ze wzrostem kosztów, związanym
z koniecznością dokonywania 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,
skutkującą
przyznaniem
klientowi
ratingu adekwatnego do związanego
z nim poziomu ryzyka,
■■ okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

Rozdział III:
Podsumowanie wyników finansowych
țț Główne pozycje bilansu banku – aktywa
țț Główne pozycje bilansu banku – pasywa
țț Rachunek zysków i strat
țț Koszty działania i amortyzacji
țț Wielkość i struktura portfela
kredytowego banku
țț Udział BGK w rynku kredytów

Rozdział IV:
Zarządzanie ryzykiem
țț Zarządzanie i ocena ryzyka
țț Adekwatność kapitałowa

Rozdział V:
Ład korporacyjny
țț Zarząd i Rada
Nadzorcza
țț Otoczenie legislacyjne

Rozdział VI:
Zaangażowanie społeczne
țț Fundacja BGK
țț Wolontariat

61

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:

bieństwa wystąpienia drugiego. Ryzyko
to oznacza zwiększenie obciążeń klienta
w wyniku wzrostu stóp procentowych lub
niekorzystną zmianę kursu walutowego,
niosące za sobą wzrost odpowiednio kosztów obsługi zadłużenia oraz wysokości rat
spłaty zobowiązań.
Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego poprzez:

■■ politykę
przyjmowania
prawnych
zabezpieczeń, ustanowioną uchwałą
Zarządu banku, określającą warunki
brzegowe adekwatności zabezpieczenia dla danego typu ekspozycji, klienta
i zabezpieczenia,
■■ monitoring wartości zabezpieczeń,
w szczególności zabezpieczeń hipotecznych, w postaci okresowej weryfikacji wycen nieruchomości,
■■ testy warunków skrajnych, obejmujące
m.in. symulacje zmian wartości zabezpieczeń.

■■ stosowanie odpowiednich procedur
dotyczących udzielania finansowania
w walutach obcych, w szczególności podczas weryfikacji źródeł spłaty
należności,
■■ testy warunków skrajnych, obejmujące
m.in. symulacje zmian wysokości stóp
procentowych i kursu walutowego
oraz ich wpływu na zdolność kredytową klientów.

Ryzyko stopy procentowej i kursu
walutowego
Ryzyko stopy procentowej i kursu
walutowego wiąże się bezpośrednio
z ryzykiem niewykonania zobowiązania,
ponieważ realizacja pierwszego skutkuje
znacznym podwyższeniem prawdopodo-
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ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM FINANSOWYM
W banku funkcjonuje system monitorowania ryzyka finansowego, który
pozwala zarządzać nim we wszystkich
podstawowych obszarach. Dla każdego
z wyodrębnionych rodzajów ryzyka
wdrożono procedury opisujące kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych banku
włączonych w proces monitorowania
ryzyka, a także przedstawiające sam
proces i wykorzystywane w nim metodologie.
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) – dotyczące ryzyka walutowego
i stopy procentowej oraz miary wrażliwości służące do szczegółowych ana-

liz (BPV, duration, wrażliwość wyniku
odsetkowego na zmianę poziomu
stóp procentowych) – stosowane przy
badaniu ryzyka stopy procentowej,
■■ wartość zagrożona (VaR) – stosowana
podczas oceny ryzyka rynkowego,
■■ wskaźniki adekwatności kapitałowej –
wynikające z regulacji zewnętrznych
i dostosowujące wielkość funduszy
własnych do poziomu i charakteru
ryzyka, jakie bank podejmuje, uwzględniając m.in. wielkość i strukturę aktywów ważonych ryzykiem,
■■ wskaźniki dźwigni – stosowane dla
określania ryzyka nadmiernej dźwigni,
■■ miary ryzyka w warunkach skrajnych
(stress testy) – stosowane dla określenia ryzyka finansowego.
Głównym narzędziem zarządzania
ryzykiem finansowym w BGK jest system limitów. Stosowane są one:
■■ dla określenia ryzyka płynności – limity
i wartości progowe wskaźników płynności,
■■ dla określenia ryzyka stopy procento-

wej – limity i wartości progowe miar
wrażliwości, limity wielkości pozycji
i limity straty,
■■ dla określenia ryzyka walutowego –
limity wielkości pozycji i limity straty,
■■ dla określenia adekwatności kapitałowej – limity dla wskaźników adekwatności kapitałowej i limity kapitałowe
w poszczególnych obszarach działalności,
■■ dla określenia ryzyka nadmiernej dźwigni – limit wewnętrzny dla regulacyjnego wskaźnika dźwigni.
Monitorowanie
ryzyka
polega
na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów oraz analizie stopnia
wykorzystania
limitów.
Raporty
z zakresu ryzyka finansowego przekazywane są Komitetowi Finansowemu, Zarządowi, Komitetowi do spraw Ryzyka oraz
Radzie Nadzorczej. Procedury obejmują
dodatkowo zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu
zagrożenia ryzykiem finansowym.
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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 – powodującej konieczność
poniesienia nieakceptowalnych strat.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:
■■ zapewnienie i utrzymywanie zdolności
banku do wywiązywania się zarówno
z bieżących, jak i z przyszłych planowanych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności
i rentowności kapitałów własnych,
■■ zapobieganie wystąpieniu sytuacji
kryzysowej,
■■ określenie
rozwiązań
umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej,
w przypadku jej 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 analiz, dotyczących m.in. płynności długoterminowej.

Podczas raportowania kwartalnego
przedstawiana jest także ocena wielkości
i profilu ryzyka płynności banku, związanego z działalnością podmiotów zależnych. W 2017 r. przepływy generowane
przez podmioty zależne były nieistotne
z punktu widzenia płynności BGK.
Bank kontroluje ryzyko płynności przy
zastosowaniu systemu limitów i wartości
progowych wskaźników płynności. System
limitowania obejmuje płynność bieżącą,
krótko-, średnio- i długoterminową.
W 2017 r. BGK rozwijał zarządzanie
ryzykiem płynności m.in. poprzez zmiany
i dodanie nowych wskaźników ryzyka.
Dostosował ponadto zasady zarządzania ryzykiem płynności do nowych zasad
rachunkowości, uwzględniających Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej.
W całym 2017 r. płynność BGK utrzymywała się na bezpiecznym poziomie.
Nadzorcze miary płynności, określone
w uchwale nr 386/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji (UE) 2015/61 z 10 października
2014 r. uzupełniającym rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu
pokrycia wypływów netto dla instytucji
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kredytowych (Dz. U. UE L 11 z dnia 17
stycznia 2015 r., s. 1), nie zostały przekroczone.
Zmiana miar płynności jest związana przede wszystkim z proporcjonalnie większym wzrostem długoterminowych źródeł finansowania w stosunku
do wzrostu akcji kredytowej BGK oraz
wzrostu inwestycji kapitałowych.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe rozumiane jest jako
zagrożenie pogorszenia się wartości
portfela instrumentów finansowych lub
wyniku finansowego banku na skutek
niekorzystnych zmian parametrów rynkowych (kursów walut, stóp procentowych, cen instrumentów dłużnych, cen
instrumentów kapitałowych).
Celami zarządzania ryzykiem rynkowym są:
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■■ dla ryzyka stopy procentowej (w tym
ryzyka zmiany cen dłużnych papierów
wartościowych) – ograniczenie ryzyka
utraty części dochodu odsetkowego
na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych oraz ryzyka niekorzystnej
zmiany wartości rynkowej posiadanych przez bank odsetkowych instrumentów finansowych,
■■ 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 2017 r. bank rozwinął sposób kalkulacji wrażliwości swojej wartości ekonomicznej na zmiany stóp procentowych,
wprowadził nowe scenariusze testów
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warunków skrajnych dla oszacowania
ryzyka zmniejszenia wyniku odsetkowego księgi bankowej (zakładające
różnokierunkowe zmiany stóp procentowych), a także wzmocnił procedurę
testowania wstecznego miary VaR.
W 2017 r. w BGK zachowany został
akceptowany poziom ryzyka rynkowego
określony przez Radę Nadzorczą (apetyt
na ryzyko).
Ryzyko stopy procentowej
Bank monitorował ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie:
■■ limitów BPV portfela handlowego
i portfela bankowego,
■■ limitów straty,
■■ limitów ryzyka dochodu księgi bankowej,
■■ innych miar ryzyka, w tym m.in. VaR
i duration.
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System wewnętrznego raportowania ryzyka stopy procentowej obejmuje
w
szczególności
informacje
o wykorzystaniu limitów ryzyka stopy
procentowej, wynikach z tytułu zmian
stóp procentowych, miarach ( VaR, BPV,
duration, modified duration), analizach
luki stopy procentowej, wrażliwości
dochodu odsetkowego oraz wynikach
przeprowadzanych
testów
warunków
skrajnych.
W 2017 r. ryzyko dochodu odsetkowego w horyzoncie 12 miesięcy było
umiarkowane. Ekspozycja na ryzyko
stopy procentowej była ograniczana
poprzez bieżące zarządzanie portfelem
aktywów płynnych.
Pod koniec okresu sprawozdawczego
nastąpił wzrost poziomu BPV, VaR i ryzyka
dochodu odsetkowego na skutek dokapitalizowania banku, w tym w szczególności
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zwiększenia wartości portfela dłużnych
papierów wartościowych.

wyniosła 131,1 mln zł, natomiast VaR dla
tej pozycji wyniósł 699,9 tys. zł.

Ryzyko walutowe
W 2017 r. poziom ryzyka walutowego w BGK, bank ocenił jako niski.
Pomiar ryzyka odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami m.in.
poprzez
badanie
wielkości
pozycji
walutowych, poziomu VaR oraz wyniku
z tytułu zmian kursów walutowych.
Na bieżąco było monitorowane również
wykorzystanie 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 banku na 31 grudnia 2017 r.

Ryzyko zmiany cen instrumentów
kapitałowych
W 2017 r. ryzyko cen instrumentów
kapitałowych w BGK było na poziomie
średnim. W porównaniu do 2016 r. nastąpił wzrost wartości portfela akcji o 411 mln
zł (związany z rosnącym w ciągu 2017 r.
kursem akcji PKO BP S.A. i dużym pakietem tych akcji w portfelu BGK). Ponadto
nastąpił dalszy wzrost portfela certyfikatów inwestycyjnych.
Pomiar ryzyka cen instrumentów kapitałowych odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i był dokonywany
poprzez badanie wartości portfela instrumentów kapitałowych oraz VaR. 31 grudnia
2017 r. VaR dla portfela instrumentów kapitałowych wyniósł 37,7 mln zł.
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OGANIZACJA 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, specyfika klientów, skargi od klientów, jakość kadr, zmiany organizacyjne
oraz rotacja kadr) i zewnętrzne (otoczenie
działania BGK).
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie oddziały/
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 linii
biznesowych, produktów o podwyższonym ryzyku oraz ryzyka generowanego przez oddziały i komórki organizacyjne centrali,
■■ wskaźników ryzyka operacyjnego.
W banku funkcjonuje Komitet Ryzyka
Operacyjnego, który pełni funkcje opiniodawcze i decyzyjne, umożliwiając Zarządowi nadzór i kontrolę poziomu ryzyka
operacyjnego oraz kontrolę skuteczności
systemu zarządzania tym rodzajem ryzyka.
Raportowanie ryzyka operacyjnego
odbywa się na podstawie informacji wprowadzanych do aplikacji Rejestr Ryzyka
Operacyjnego przez koordynatorów ryzyka
operacyjnego ze wszystkich oddziałów/
komórek organizacyjnych centrali BGK
i podmiotów zależnych.

CHARAKTERYSTYKA RYZYKA
OPERACYJNEGO
Wartość straty netto z tytułu zdarzeń
ryzyka operacyjnego w 2017 r. wyniosła
54 tys. zł. Poziom rezerw utworzonych
na zdarzenia ryzyka operacyjnego pod
koniec 2017 r. wyniósł 0,9 mln zł.
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INNE RYZYKA
Dodatkowo, BGK zarządza ryzykami
trudno mierzalnymi, przede wszystkim
ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji, przyjmując zbliżone zasady jak
w przypadku zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także ryzykiem modeli – zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie procedurami
wewnętrznymi.
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Adekwatność
kapitałowa
Bank monitoruje poziom adekwatności kapitałowej za pomocą wskaźników
adekwatności kapitałowej wyznaczonych zgodnie z ustawą Prawo bankowe
oraz rozporządzeniem CRR1.
W 2017 r. BGK rozwijał zarządzanie
adekwatnością kapitałową, m.in. poprzez
rozwój metod i aktualizację zasad dotyczących
adekwatności
kapitałowej.
Bank wprowadził odwrotne testy warunków skrajnych, doprecyzował sposoby
ustalania limitów kapitałowych, zaktualizował zasady tworzenia planu kapitałowego oraz zmienił wybrane metody
badania istotności ryzyk.
W 2017 r. 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 proc.,
współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie
co najmniej 6 proc., współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8 proc.
oraz wskaźnik kapitału wewnętrznego
na poziomie co najwyżej 100 proc.).

Powyższe
wskaźniki
wyznaczane
są w ujęciu jednostkowym z uwagi
na brak zapisanej w rozporządzeniu CRR
konieczności dokonywania konsolidacji
ostrożnościowej.
Wzrost całkowitego wymogu kapitałowego oraz kapitału wewnętrznego
w 2017 r. związany był z rozwojem finansowania przedsiębiorstw przez bank
oraz z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych. Wzrost funduszy własnych
wynikał natomiast z podwyższenia funduszu statutowego BGK przez Skarb
Państwa poprzez przekazanie papierów
skarbowych o wartości 4,8 mld zł oraz
gotówki w wysokości 1,5 mld zł.
Kapitał
wewnętrzny
wyznaczany
jest z tytułu ryzyk uznanych przez bank
za istotne. Jego największą część stanowi kapitał wewnętrzny z tytułu
ryzyka kredytowego i kredytowego
kontrahenta

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 2013 r., s. 1).

1
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Struktura kapitału wewnętrznego

78,9%

Ryzyko kredytowe
i kredytowe kontrahenta

6,6%

Ryzyko koncentracji
zaangażowań

4,6%

Ryzyko cen kapitałowych papierów
wartościowych w portfelu bankowym

4,1%

Ryzyko stopy procentowej
w portfelu bankowym

1,4%

Ryzyko związane
z CVA

4,4%

Pozostałe
ryzyka
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Zarząd i Rada
Nadzorcza
ZARZĄD
Na 31 grudnia 2017 r. Zarząd BGK działał
w sześcioosobowym składzie:
Beata
Daszyńska
-Muzyczka

Paweł
Nierada

Kocon

Prezes
Zarządu

Pierwszy
Wiceprezes
Zarządu

Wiceprezes
Zarządu

Przemysław
Cieszyński

Wojciech
Hann

Radosław
Kwiecień

Członek
Zarządu

Członek
Zarządu

Członek
Zarządu

W 2017 r. nie było zmian w składzie Zarządu BGK.

Włodzimierz
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RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2017 r.:
Paweł
Borys

Witold
Słowik

Jakub

Modrzejewski

Artur
Adamski

Beata
Gorajek

Przewodniczący

Zastępca
Przewodniczącego

Sekretarz

Członek

Członek

Kamil
Mroczka

Jarosław
Nowacki

Jan Filip
Staniłko

Jerzy
Szmit

Łukasz
Robert

Członek

Członek

Członek

Członek

Członek

Śmigasiewicz
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Poniższa tabela przedstawia skład i zmiany w Radzie Nadzorczej BGK w 2017 r.
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji w radzie

Funkacja w radzie

Paweł Borys

01.01.2017 - 31.12.2017

Przewodniczący

Witold Słowik

01.01.2017 - 31.12.2017

Zastępca Przewodniczącego

Artur Adamski
Joanna Bęza-Bojanowska

01.01.2017 - 31.12.2017

Członek

01.01.2017 - 24.07.2017

Członek

Beata Gorajek

26.07.2017 - 31.12.2017

Członek

Michał Łukasz-Kamiński

01.01.2017 - 03.01.2017

Sekretarz

Wojciech Kowalczyk

01.01.2017 - 13.02.2017

Członek

Jadwiga Lesisz

01.01.2017 - 15.01.2017

Członek

Jakub Modrzejewski
Kamil Mroczka
Jarosław Nowacki
Jan Filip Staniłko
Łukasz Robert Śmigasiewicz
Jerzy Szmit
Robert Zima

03.07.2017 - 24.09.2017

Członek

25.09.2017 - 31.12.2017

Sekretarz

26.07.2017 - 31.12.2017

Członek

01.01.2017 - 31.12.2017

Członek

01.01.2017 - 31.12.2017

Członek

26.07.2017 - 31.12.2017

Członek

01.01.2017 - 31.12.2017

Członek

01.01.2017 - 24.07.2017

Członek
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Otoczenie legislacyjne
Działanie Banku Gospodarstwa Krajowego jest regulowane przez przepisy
prawa w większym stopniu niż pozostałych podmiotów sektora bankowego.
Najistotniejsze zmiany wpływające
na działanie BGK dotyczyły poniższych
aktów prawnych i regulacyjnych:
■■ Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju
i Finansów z 6 marca 2017 r. w sprawie
kryteriów i sposobu przeprowadzania
badania i oceny nadzorczej w bankach,
■■ Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju
i Finansów z 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału
wewnętrznego w bankach,
■■ Obwieszczenie
Marszałka
Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o dopłatach
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,
■■ Uchwała Nr 141/2017 Komisji Nadzoru
Finansowego z 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania Rekomendacji H
dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dziennik Urzędowy
Komisji Nadzoru Finansowego, poz.
7).
Rekomendacja
jest
wydana
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na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
i art. 11 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 196, z późn. zm.) i stanowi nową
Rekomendację H Komisji Nadzoru
Finansowego dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach,
■■ Obwieszczenie
Marszałka
Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
■■ Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju
i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyższej wagi ryzyka dla
ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Zgodnie
ze zmianami, waga ryzyka 100 proc.
została zastąpiona wagą 150 proc.,
■■ Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
o
nadzorze
publicznym.
Ustawa
wdraża regulacje unijne, które określają nowe zasady wykonywania
audytu. W tej samej jednostce czas
przeprowadzania badań wskazanych
w przepisach przez tę samą firmę
audytorską nie może przekroczyć
5 lat. Kluczowy biegły rewident może
natomiast ponownie przeprowadzić
badanie po upływie co najmniej 3 lat
od zakończenia ostatniego badania
w danej jednostce,
■■ Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
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Ustawy
o
pomocy
państwa
w
nabyciu
pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana
umożliwiła
składanie
wniosków
o dofinansowanie wkładu własnego
do momentu, gdy kwota wynikająca
ze złożonych wniosków z terminem
wypłaty wsparcia w danym roku osiągnie równowartość 100 proc. limitu
przeznaczonego na wypłaty w danym
roku (uprzednio było to 95 proc.).
Na podstawie tej zmiany BGK w sierpniu 2017 r. przeprowadził uzupełniający
nabór wniosków o dofinansowanie,
■■ Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie Ustawy o niektórych formach
popierania
budownictwa
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mieszkaniowego
oraz
niektórych
innych
ustaw.
Zmiana
polegała
na wyeliminowaniu zidentyfikowanych
w dotychczasowej praktyce barier
w ubieganiu się o finansowanie
zwrotne związane z rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego,
obejmujące
społeczne
budownictwo czynszowe,
■■ Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
Ustawy o zasadach realizacji programów obejmujących politykę spójności,
finansowaną w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych
ustaw, które weszły w życie 2 września 2017 r.,
■■ Obwieszczenie
Marszałka
Sejmu
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego (opublikowane 5 października 2017 r.),
■■ Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie Ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne
oraz niektórych innych ustaw. Zmiana
polegała na wprowadzeniu systemowego instrumentu wsparcia rozwoju
MŚP przy wykorzystaniu poręczeń
i gwarancji spłaty kredytów, opartego
na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym. KFG, który na mocy nowelizacji został utworzony w BGK z dniem

Rozdział VI:
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țț Fundacja BGK
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1 stycznia 2018 r., stanie się od 1 lipca
2018 r. źródłem finansowania kosztów
i wydatków związanych z udzielonymi
gwarancjami stanowiącymi pomoc
publiczną lub pomoc de minimis.
Na podstawie nowelizacji, KFG został
zasilony kwotą 900 mln zł poprzez
obniżenie funduszu statutowego BGK
z końcem stycznia 2018 r.,
■■ Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania
wykorzystywaniu
sektora finansowego do wyłudzeń
skarbowych,
■■ Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011
z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
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stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych
i umowach finansowych lub do pomiaru
wyników
funduszy
inwestycyjnych
i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE
i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE)
nr 596/2014. Rozporządzenie weszło
w życie 30 czerwca 2016 r. Wynikiem
dostosowania do wymogów jest przejęcie z dniem 30 czerwca 2017 r. funkcji
obsługi fixingu stawek referencyjnych
WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark
S.A. od Stowarzyszenia ACI Polska.
Opracowany przez GPW Benchmark
S.A. Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR był konsultowany przez GPW Benchmark S.A.
z bankami uczestnikami Fixingu WIBID
i WIBOR, w tym z BGK. Kodeks Postępowania nałożył na banki uczestników
Fixingu WIBID i WIBOR szereg wymogów, w szczególności obejmujących
wdrożenia procedur wewnętrznych
dotyczące fixingu. Na mocy uchwały
nr 450/2017/DS/KRE Zarządu BGK
z 19 grudnia 2017 r. została wprowadzona
Procedura
uczestniczenia Banku Gospodarstwa Krajowego
w Fixingu stawek referencyjnych WIBID
i WIBOR. Uchwała weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.
Poza wyżej wymienionymi, w 2017 r.
zostało uchwalonych wiele innych
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w różnym stopniu odnoszących
się do działalności BGK

Rozdział VI:
Zaangażowanie
społeczne
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Fundacja BGK
Aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia
to misja założonej w 2014 r. Fundacji BGK
im. Jana Kantego Steczkowskiego. Fundacja realizuje trzy programy:

■■ wyrównywanie szans edukacyjnych,
■■ wsparcie dla osób powyżej 50. roku
życia,
■■ Moja Mała Ojczyzna.

Wyrównywanie szans edukacyjnych
Jedną z inicjatyw, które od 10 lat
realizuje Fundacja BGK, jest konkurs
grantowy „Na dobry początek!”. Celem
konkursu jest wsparcie projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci
w wieku od 2 do 8 lat, zamieszkujących
tereny wiejskie i miejscowości poniżej
20 tys. mieszkańców. W dziewiątej edycji konkursu (2016/2017) wzięło udział
ponad 4,6 tys. dzieci. Jego koordynatorzy zorganizowali warsztaty dla nich
oraz ich rodziców i dziadków. Dofinansowanie otrzymały organizacje społeczne,
ośrodki sportu, kultury i rekreacji, biblioteki publiczne i świetlice środowiskowe.
W 2017 r. fundacja sfinansowała również pilotaż programu „Małe miasto”,
skierowany do rodzin o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie dzieciom

oraz ich opiekunom zasad funkcjonowania niewielkiego miasta. Warsztaty
polegały na zapoznaniu uczestników
z efektywnym planowaniem wydatków,
zarabianiem i oszczędzaniem pieniędzy
oraz mechanizmami działania gospodarki. W „Małym mieście” wzięło udział
123 dzieci oraz 40 wolontariuszy, władze
gminne i samorządowe, funkcjonariusze służb publicznych i przedsiębiorcy
wspierający program.
Fundacja uruchomiła także nowy program „Były sobie pieniądze”, adresowany
do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Polega
on na podniesieniu poziomu wiedzy
finansowej dzieci oraz wprowadzeniu ich
w podstawy finansów w taki sposób, aby
potrafiły lepiej działać w nowoczesnym
społeczeństwie. W programie uczestniczyło 385 uczniów i 20 nauczycieli.

W 2017 r. fundacja zrealizowała sześć
programów własnych, cztery partnerskie
oraz dwie akcje wolontariatu. Łączna
liczba odbiorców projektów wyniosła
ponad 20 tys.

Moja Mała Ojczyzna
W 2017 r. fundacja rozpoczęła nabór
do programu „Moja Mała Ojczyzna”. Jest
on adresowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na ich miejscowości oraz mają pomysł, jak ją zmieniać.
„Moja Mała Ojczyzna” aktywizuje lokalne
społeczności do działań, które integrują
ich wspólnoty, poprawiają jakość życia,
pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia,
wspierają sport, rekreację oraz edukację. Do programu zgłosiło się 509 podmiotów, z których 25 otrzymało dofinansowanie. Projekty będą realizowane
od marca do sierpnia 2018 r.
Rok 2018 to jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego w październiku 2017 r. fundacja
uruchomiła pilotaż programu grantowego „Na 100 Niepodległa”. Jego celem
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jest zgłębianie historii Polski i budowanie tożsamości narodowej przez dzieci
i młodzież od 7 do 18 lat. Program będzie
realizowany w formie zajęć, warsztatów
oraz imprez jednorazowych lub cyklicznych o charakterze patriotycznym. Jego
dodatkowym atutem jest stworzenie
okazji do budowy więzi międzypokoleniowych dzięki współpracy dzieci i młodzieży z rodzicami i seniorami. Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się w 2018 r.
Fundacja BGK kontynuowała również rozpoczętą w 2010 r. współpracę
z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
mającą postać programu edukacyjnego
„Młody Obywatel”. Jest on adresowany
do osób dorosłych pracujących z młodzieżą (nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników kultury), angażujący za ich
pośrednictwem młodych ludzi w dzia-
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łania na rzecz społeczności lokalnych.
Udział w programie pozwala uczniom
poznać otoczenie, uczy pracy zespołowej, komunikacji, współpracy. „Młody
Obywatel” uzyskał patronat honorowy
Ministra Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa
Obywatelskiego. W dziewiątej edycji programu wzięło udział 209 grup projektowych z całej Polski.
W 2017 r. Fundacja BGK była partnerem strategicznym dwóch konkursów:
na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku i Historia Bliska.
W pierwszym konkursie, organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
fundacja
sfinansowała nagrodę w kategorii „Pomysł
na rozwój”. Otrzymała ją Spółdzielnia
Socjalna „Margines” z Warszawy, która
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zatrudnia m.in. migrantów politycznych
i ekonomicznych, stosując przy tym
innowacyjne metody zarządzania i organizacji pracy.
Organizatorem
konkursu
Historia
Bliska jest Fundacja Ośrodka KARTA.
Tematem 20. edycji wydarzenia była
„Walka, praca, trwanie… Ludzie i czyny
dla Niepodległej 1918–2018”, czyli badanie historii bliskiej, a często nieznanej
lub zapomnianej, nieobecnej w świadomości lokalnych społeczności. Ogłaszając konkurs w okresie przygotowań
do obchodów stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, jego organizatorzy chcieli zachęcić młodzież do pokazania różnych wymiarów walki o własne
państwo, troski o jego kształt i trwałość,
a także pracy na jego rzecz.
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Wolontariat
BGK umożliwia pracownikom udział
w programach wolontariatu. Zachęca
do wykorzystywania kompetencji zawodowych w działalności społecznej, organizuje akcje charytatywne i finansuje
projekty zgłaszane przez pracowników.
Od 2008 r. pracownicy BGK angażują
się w program „Wolontariat jest super!”.
Działają na rzecz środowisk, w których
mieszkają i pracują oraz wspólnie
z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych. W dziewiątej już edycji programu
finansowanie otrzymały aż 33 projekty,
w których uczestniczyło 279 wolontariuszy z Grupy BGK. Głównymi odbiorcami pomocy były dzieci i młodzież,
w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
podopieczni
domów
dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. Pomoc dotarła do ok. 5700
odbiorców.

W 2017 r. Fundacja BGK we współpracy z pracownikami BGK zorganizowała ponadto dwie kolejne akcje wolontariackie. Podczas pierwszej z nich, pt.
„Czas do szkoły”, pracownicy banku zbierali artykuły szkolne dla podopiecznych
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej „Uśmiech dziecka” w Wielkiej
Wsi k. Krakowa. Wolontariusze przekazali
ponad 2400 przyborów szkolnych.
Drugą inicjatywą była „Mała paczka,
wielki gest”, zorganizowana pod koniec
października. Polegała ona na zbieraniu
artykułów spożywczych i higienicznych
dla podopiecznych Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie.
Pracownicy podarowali ponad 1100 produktów.
Wolontariusze z Grupy BGK brali
także udział we wspólnym projekcie polskiego sektora bankowego „Bankowcy
dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”, którego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. W 2017 r.
przeprowadzili przeszło 40 godzin zajęć
warsztatowych dla młodzieży
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