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O Banku Gospodarstwa Krajowego
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Wartość aktywów

112,7 mld zł
na 30 czerwca 2019 r. 

Jesteśmy obecni poprzez

16 regionów
w całej Polsce

100%
Własność skarbu państwa

1924
Działamy już od 95 lat

Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań

Inicjator i uczestnik współpracy między biznesem, sektorem publicznym i 
instytucjami finansowymi

Partner finansowy aktywnie wspierający przedsiębiorczość 
i efektywne wykorzystanie projektów rozwojowych



BGK uczestniczy w finansowaniu transformacji energetycznej Polski
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Unijne cele 
klimatyczne 
2020, 2020+

Inne 
dokumenty 
strategiczne

Polityka 
energetyczna 

Polski do 2040Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju Zróżnicowane
instrumenty/programy 

dedykowane do projektów 
różnych kategorii Finansowanie dłużne

Poręczenia i gwarancje

Produkty gwarancyjne
(np. de minimis, Biznesmax)

Kredyt Technologiczny 

Finansowanie equity

Obsługa programów 
rządowych

Rola BGK jest dyktowana otoczeniem rynkowym oraz strategią rządu. BGK 
adresuje wyzwania sektora m.in. poprzez: 

Zindywidualizowane podejście do 
wybranych transakcji



Zmiana miksu energetycznego niesie za sobą szereg wyznań 
również dla instytucji finansujących

Optymalne wykorzystanie
własnych zasobów

energetycznych

Dywersyfikacja dostaw gazu i 
ropy oraz rozbudowa

Infrastruktury sieciowej

Rozwój rynków energii Rozbudowa infrastruktury
wytwórczej i sieciowej 

energii elektrycznej

Wdrożenie
energetyki jądrowej

Rozwój odnawialnych
źródeł energii

Rozwój ciepłownictwa i 
kogeneracji

Poprawa efektywności 
energetycznej gospodarki

32%

33%

17%

18%

2040

Węgiel

OZE i odpady

Gaz

Atom

Wyzwania sektora

79%

15%
6%

2020

Węgiel

OZE i odpady

Gaz

Atom

Źródło: Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
Nota: Miks energetyczny wg. wolumenu produkcji
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Miks energetyczny



Źródło: SpotData, 2019

Nakłady inwestycyjne na transformację sektora 
energetycznego w Polsce szacowane są na 93 mld euro
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Obszar 
Trójmorza

Polska

Energetyka
~88 mld euro

Przesył energii 
elektrycznej

21
mld euro

Dystrybucja 
energii 

elektrycznej

51
mld euro

Infrastruktura
gazowa

16
mld euro

~28 mld euro

Infrastruktura o 
znaczeniu 

transgranicznym

Nakłady na sektor energetyczny do 
2046 r.

Energetyka
~93 mld euro

Źródło: Ministerstwo Energii, 2019

Z tego 56 mld 
euro do 

sfinansowania 
dłużnego*

* Finansowanie dłużne przy założeniu współczynnika finansowania 60/40 debt/equity



Fundusz Trójmorza jako przykład finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych
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Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF (Fundusz
Trójmorza) jest komercyjnym podmiotem, mającym na celu finansowanie
projektów transgranicznych w regionie Trójmorza w obszarze:
✓ energetyki,
✓ digitalizacji,
✓ infrastruktury transportowej.

Fundusz Trójmorza będzie angażował się w projekty kapitałowe oraz
będzie pełnić rolę koinwestora.

Decyzję o zaangażowaniu w inwestycję będzie podejmował niezależny 
Alternative Fund Investment Manager.



Zaangażowanie BGK w sektorze energetycznym
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Wybrane grupy projektów Przykładowe produkty

Duże projekty transgraniczne:
▪ Sieci gazowe, surowce  energetyczne

Duże elektroenergetyczne:
▪ Źródła konwencjonalne, duże OZE 

Inne:
▪ Elektromobilność, poprawa 

efektywności energetycznej, 
technologie

▪ Finansowanie dłużne

▪ Gwarancje

▪ Finansowanie equity

▪ Finansowanie dłużne

▪ Gwarancje

▪ Finansowanie dłużne

▪ Gwarancje

▪ Produkty Gwarancyjne (de minimis, 
Biznesmax)

▪ Finansowanie dłużne

▪ Gwarancje 

▪ Fundusz Technologiczny

▪ FTiR

Mniejsze OZE:
▪ Fotowoltaika, biomasa, biogaz, 

małe elektrownie wodne

Zaangażowanie BGK w sektorze energetycznym wynosi ponad 17 mld zł 



Finansowanie
dłużne

Gwarancje
Kredyt

Technologiczny
Produkty

Gwarancyjne
Projekt

Przykładowe produkty BGK, które mogłyby mieć zastosowanie w 
wybranych projektach energetycznych

Międzynarodowe 
połączenia 

gazowe

LNG

Sieci gazowe 
(w tym 

interkonektory)

Magazyny gazu, 
ropy i paliw 

Inwestycje w OZE 
(w tym źródła mikro)
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FTiR

Elektroenergetyczne sieci 
(w tym transgraniczne)

Budowa nowych 
mocy, 

ciepłownictwo i 
kogeneracja

Projekty 
innowacyjne oraz 
elektromobilność



Nota prawna

9

Niniejszy materiał nie ma charakteru reklamowego lub promocyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może
być postrzegany jako materiał marketingowy, którego celem jest zachęcenie do
inwestowania w fundusze inwestycyjne, ani nie może być postrzegany w jakimkolwiek
zakresie jako zachęta do inwestowania w fundusze inwestycyjne.
Niniejszy materiał nie jest i nie może być postrzegany jako dokument informacyjny
związany z jakąkolwiek emisją papierów wartościowych (i innych praw majątkowych),
które byłyby emitowane przez Fundusz Trójmorza, w szczególności niniejszy materiał nie
stanowi prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu
informacyjnego, ani jakiegokolwiek innego rodzaju dokumentu informacyjnego
związanego z emisją instrumentów finansowych.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) jak i oferty w rozumieniu jakiegokolwiek innego
prawodawstwa.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE, a także w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej (t.j. Dz. z 2019 r.
poz.623).
Niniejszy materiał nie jest i nie może być postrzegany jako zachęta do nawiązania
kontaktu z Funduszem Trójmorza, ani jakąkolwiek inną instytucją związaną z Funduszem
Trójmorza.



Dziękuję za 

uwagę


