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Bank Gospodarstwa Krajowego 

Utworzony  w 1924 r., jest jedynym polskim bankiem 
państwowym o charakterze rozwojowym. Bank pierwszego 
wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych 
(państwowe fundusze i programy rozwoju społeczno-
gospodarczego) 

Organizator środków i systemu wsparcia 
eksportu  

Bank wiodący w obszarze  
finansowania  i obsługi jednostek 
samorządu terytorialnego, spółek 
komunalnych i instytucji ochrony zdrowia 

Bank wspierający absorpcję funduszy 
Unii Europejskiej 

Bank zarządzający  
programami i funduszami  
rządowymi w zakresie rozwoju  
i modernizacji infrastruktury  
(transportowej, komunalnej, 
mieszkaniowej, związanej z ochroną 
środowiska) 

Instytucja wiodąca w procesie 
konsolidacji finansów publicznych 

Organizator efektywnego modelu 
działalności w obszarze gwarancji  
i poręczeń dla przedsiębiorców  
(PLG de minimis) 

Organizator finansowania w zakresie 
realizacji programu Inwestycje Polskie 



Program Gwarancji de minimis 

• Banki spółdzielcze - istotni partnerzy dla realizacji 
gwarancji de minimis: 

– Prekursorzy współpracy – BPS i SGB były w gronie 5 
banków z które podpisały 4.03.2013r. umowy o współpracy 
w ramach Programu 

– Wartości sprzedaży – BPS zajmuje 6, a SGB 9 miejsce na 23 
banki współpracujące 

– Łączny udział banków spółdzielczych w sprzedaży 
gwarancji de mnimis to 8,6%.  

Sprzedaż Wartość w tys. zł  Liczba  
PLD w tym: 21 669 611 135 379 
BPS 1 123 692 4 648 
SGB 734 253 2 140 



Inicjatywa JEREMIE 

• 14 Umów z 8 bankami spółdzielczymi pełniącymi rolę 
Pośrednika Finansowego - 90 mln zł (5% budżetu RPO dla 6 
województw) dla 2 produktów: 

– pożyczki globalnej (8 umów, wartość 48 mln zł)  

– poręczenia portfelowego (6 umów, wartość 42 mln zł) 

• Do 31 lipca 2015 w ramach inicjatywy Banki Spółdzielcze 
udzieliły wsparcia 730 przedsiębiorcom na łączną kwotę 
ponad 120 mln zł.  

• Odnotowano ponad 1400 transakcji w ramach produktu 
Reporęczenie, w których z pośrednikami finansowymi 
współpracowało blisko 50 banków spółdzielczych.  



Pozostałe programy 

• Banki spółdzielcze są obecne w innych programach i 
funduszach BGK m. in.: 

– Programie Mieszkania dla Młodych 

– Funduszu Kredytu Technologicznego  

– Funduszu Termomodernizacji i Remontów   

– Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. 

• Banki spółdzielcze – będą miały możliwość 
startowania w nowym przetargu na pośredników 
finansowych w ramach Programu „Pierwszy biznes – 
Wsparcie w starcie” 

 



Nowa perspektywa UE 2014-2020 

Banki spółdzielcze mogą uczestniczyć we wdrażaniu 
programów obsługiwanych przez BGK: 

• Kredyt na innowacje technologiczne (konkurs – 
listopad 2015 r.) 

• Fundusz Gwarancyjny POIR (planowane 
uruchomienie – koniec 2015 r.) 

• Instrumenty zwrotne RPO (środki perspektywy 
2007-2013 i 2014-2020) 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę! 


