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Ocena ratingowa Fitch

A-/stabilny
równa ratingowi Skarbu Państwa

Misja: Wspieramy zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski

Wartość aktywów

160,3 mld zł
na 30 czerwca 2021 r.

100%
własność Skarbu Państwa

Centrala w Warszawie + 16 Regionów w całej Polsce
+ 4 przedstawicielstwa zagraniczne w Brukseli, 
Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie
~ 2000 pracowników

Wizja: Chcemy być liderem programów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju

BGK w skrócie
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Zrównoważony rozwój
Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki 
sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla 
następnych pokoleń.

Zaangażowanie społeczne
Budujemy nowoczesną polską państwowość poprzez 
rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, 
sporcie i ekologii.

Współpraca i biznes międzynarodowy
Zwiększamy konkurencyjność polskiej gospodarki -
podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich 
przedsiębiorstw i będziemy budować atrakcyjność Polski 
wśród inwestorów zagranicznych jako kraju
o wysokim kapitale intelektualnym.

Strategiczne filary biznesowe BGK
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Programy modelu biznesowego odpowiadają na główne wyzwania 
rynkowe w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych i wspierają:

Infrastruktura, transport
i logistyka

Bezpieczeństwo 
strategiczne

Finanse publiczne

Mieszkalnictwo

rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego w Polsce 

zrównoważony rozwój w energetyce oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa obronnego 

zrównoważone finansowanie państwa, 
jakość i efektywność obsługi 

Rozwój przemysłu

Rozwój 
przedsiębiorczości

Ochrona zdrowia

Spójność społeczna
i terytorialna

wzrost konkurencyjności polskiego 
przemysłu 

finansowanie potrzeb rozwojowych 
i płynnościowych przedsiębiorstw 

podniesienie jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej 

poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
kreowanie wsparcia finansowego dla JST 

zwiększenie dostępności mieszkań dla osób
o niskich i umiarkowanych dochodach 

Programy modelu biznesowego
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Bank, we współpracy z sektorem finansowym, udziela poręczeń
i gwarancji dla MŚP, kredytów dla przedsiębiorców oraz 
finansowania na rozwój działalności MŚP. Gwarancje dostępne 
są w sieci banków kredytujących lub u faktorów na terenie 
całego kraju.

Gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych
dla MŚP

* Okres 2013 r. – 31.10.2021  r.
** Raport BGK z badania 2021: „Efekty programu gwarancji de minimis i Cosme”

Wsparcie dla przedsiębiorców 1/2

ponad 220 tys. 
przedsiębiorców 
zabezpieczyło kredyty 
o wartości 211 mld zł*

491 przedsiębiorców 
skorzystało z gwarancji 
spłaty limitów 

faktoringowych na kwotę

3,1 mld zł, zabezpieczając 
u faktorów limity na kwotę: 

4,2 mld zł*

Ponad 300 tys. 
miejsc pracy 
utworzonych lub 
utrzymanych dzięki 
kredytom 
zabezpieczonym 
gwarancjami de 
minimis**
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▪ 1611 pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej
o wartości niemal 160 mln zł na sfinansowanie wydatków 
związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i 
zapewnienie jej płynności finansowej.

▪ 5 108 pożyczek dla studentów, absolwentów, bezrobotnych
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych udzielonych w 
programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

▪ ponad 911 pożyczek z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
osób rozpoczynających działalność

▪ 608 aktywnych umów z MŚP i 1,38 mld zł wypłaconego 
dofinansowania na innowacje technologiczne

▪ 28,8 tys. pożyczek udzielonych MŚP na kwotę
6,72 mld zł, na ich rozwój i wzrost konkurencyjności

Wsparcie dla przedsiębiorców 2/2

* Stan na 30.06.2021 r.
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Finansowanie eksportu 
i ekspansji zagranicznej

Wsparcie dla polskich 
przedsiębiorstw za granicą, 
zwłaszcza na rynkach 
podwyższonego ryzyka

Warunki dostosowane  
do indywidualnych 
potrzeb klientów

Wiele dostępnych 
produktów, w tym:

▪ akredytywy

▪ gwarancje

▪ kredyty dla nabywcy

▪ finansowanie ekspansji  
zagranicznej

Doświadczenie we 
wspieraniu eksportu

i inwestycji polskich 
przedsiębiorstw na 6 
kontynentach
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Kredyt technologiczny – efekty realizacji 
oraz plany na przyszłość
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Kredyt na innowacje 
technologiczne

Liczba projektów w ujęciu 
wojewódzkim
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podkarpackie

119

lubelskie

podlaskie

mazowieckie

świętokrzyskie

małopolskie

śląskie
opolskie

dolnośląskie

lubuskie
wielkopolskie

łódzkie

kujawsko-
pomorskie

pomorskie

warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

106

90

72

27

58

70
17

17

70

22 51

25

21

37

55



Kredyt na innowacje 
technologiczne

Wartość dofinansowania w 
ujęciu wojewódzkim w mln zł

podkarpackie

528

lubelskie

podlaskie

mazowieckie

świętokrzyskie

małopolskie

śląskie
opolskie

dolnośląskie

lubuskie
wielkopolskie

łódzkie

kujawsko-
pomorskie

pomorskie

warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

378

306

225

108

183

176
97

55

208

98 134

72

63

205

261



Kredyt technologiczny
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Wdrożenie przez przedsiębiorcę 
własnych lub nabywanych
nowych technologii w postaci: 

▪ Prawa własności 
przemysłowej; 

▪ Wyników prac rozwojowych;

▪ Wyników badań aplikacyjnych;

▪ Nieopatentowanej wiedzy 
technicznej; 

▪ Wsparcie przedsiębiorstw 
wdrażających nowe 
rozwiązania technologiczne, 
które prowadzą do nowych lub 
znacząco ulepszonych 
produktów, usług lub 
procesów;

▪ Zwiększenie potencjału 
innowacyjności 
przedsiębiorstw;

▪ Grupa docelowa – mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa;

Cel projektu Koncepcja realizacji 

▪ Uruchomienie – Q1 2023*;

▪ 152 mln EUR – alokacja na 
działanie;

▪ Tryb naboru – konkursowy;

▪ Rodzaj instrumentu: dotacja 
przeznaczona na spłatę kredytu 
technologicznego udzielonego 
przez bank kredytujący.

Cechy projektu

* Wstępne założenie, data jeszcze niepotwierdzona



Kredyt technologiczny
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Przedsiębiorstwa MŚP

Wielkość 
przedsiębiorstwa 

Liczba 
personelu 

Roczny obrót Roczna suma 
bilansowa 

Mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro

Małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro

Średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro



Kredyt technologiczny
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▪ Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;

▪ Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu 
do wartości projektu);

▪ Zakup robót i materiałów budowalnych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, 
budowli lub ich części (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu);

▪ Zakup wartości niematerialnych i prawnych;

▪ Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części;

▪ Wydatki ponoszone na usługi doradcze;

▪ Koszty uzyskiwania patentów.

Koszty projektu



Kredyt technologiczny
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▪ Kredyt udzielony przez bank kredytujący (max 100%) na finansowanie kosztów 
kwalifikowanych projektu;

▪ W przypadku prawidłowego zrealizowania inwestycji i osiągnięcia celów projektu BGK wypłaci 
premię technologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez BK;

▪ Premia technologiczna wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu;

▪ Intensywność wsparcia – mapa pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 – od 15% do 70%.

Forma i warunki uzyskania wsparcia



Intensywność wsparcia dla Regionalnej pomocy inwestycyjnej 
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Województwa (regiony)
Małe i mikro 

przedsiębiorstwa

Średnie 

przedsiębiorstwa

Duże 

przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-

mazurskie;

mazowieckie (podregion siedlecki)

70% 60% 50%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie,

zachodniopomorskie;

region mazowiecki (podregiony z wyłączeniem podregionu siedleckiego )

60% 50% 40%

pomorskie, śląskie 50% 40% 30%

dolnośląskie, wielkopolskie;

region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Baranów,

Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos,

Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola)

45% 35% 25%

region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Dąbrówka,

Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock,

Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz)

55% 45% 35%

obszar miast Poznań i Wrocław, podregion

poznański

od 01.01.2022 r.

do 31.12.2024 r.
40% 30% 20%

od 01.01.2025 r.

do 31.12.2027 r.
35% 25% 15%

Warszawa 0% 0% 0%



Kredyt ekologiczny 1/5
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▪ Wsparcie przedsiębiorstw poprzez 
finansowanie inwestycji mających na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw poprzez modernizację 
infrastruktury;

▪ Grupa docelowa: 
✓ mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
✓ mid-caps (do 3000 pracowników);

Cel projektu

▪ Uruchomienie – Q2 2023*;

▪ 460 mln EUR – alokacja na działanie;

▪ Tryb naboru – konkursowy;

▪ Rodzaj instrumentu: dotacja przeznaczona na 
spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez 
bank kredytujący.

Cechy projektu

* Wstępne założenie, data jeszcze niepotwierdzona



Kredyt ekologiczny 2/5
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Koncepcja realizacji 

▪ Rodzaje wspieranych inwestycji:

✓ Modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w 
przedsiębiorstwie polegająca na:

➢ modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli;

Zakres realizacji inwestycji będzie wynikać z audytu efektywności energetycznej – zakres dokumentu będzie 
określony w dokumentacji konkursowej

▪ Warunek dostępu – projekt będzie musiał cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii 
pierwotnej



Kredyt ekologiczny 3/5
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▪ Kredyt udzielony przez bank kredytujący (max 100%) na finansowanie kosztów 
kwalifikowanych projektu;

▪ W przypadku prawidłowego zrealizowania inwestycji i osiągnięcia celów projektu BGK wypłaci 
premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez BK;

▪ Premia ekologiczna wyliczana będzie w oparciu koszty kwalifikowane projektu;

▪ Intensywność wsparcia – mapa pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 oraz sekcja 7 GBER -
od 15% do 70%.

Forma i warunki uzyskania wsparcia



Kredyt ekologiczny 4/5
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▪ Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;

▪ Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub 
ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w 
odniesieniu do całkowitej wart. projektu);

▪ Zakup wartości niematerialnych i prawnych;

▪ Wydatki ponoszone na usługi doradcze;

▪ Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Koszty projektu



Kredyt ekologiczny 5/5
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▪ Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (przede wszystkim w 
przypadku wprowadzania bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie od procesów stosowanych dotychczas);

▪ Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych (przede wszystkim w przypadku wprowadzenia na rynek produktów lub 
usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii);

▪ Zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii np.: 

✓ Systemy zarządzania energią w budynkach; 

✓ Systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;

▪ Termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki 
biurowe, itp.);

▪ Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, 
w tym kogeneracja;

Przykładowe inwestycje



Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Tadeusza Rejtana 20 b, 35-310 Rzeszów 

www.bgk.pl

rzeszow@bgk.pl

http://www.bgk.pl/
mailto:rzeszow@bgk.pl

