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Rola BGK

Strategicznym zadaniem 
BGK jest wsparcie 
zrównoważonego 
rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski

 Polski bank rozwoju działający od 1924 roku 

 100% własność Skarbu Państwa

 Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa 
„A-” 

 Powołany ustawą do wspierania rządowych projektów 
społeczno-gospodarczych

 16 jednostek korporacyjnych (Regionów)
na terenie całej Polski oraz 4 przedstawicielstwa 
zagraniczne

 Kapitały własne: 24,3 mld PLN (1H2021)

 Wartość aktywów: 218,1 mld PLN (1H2021)

• Partner finansowy aktywnie wspierający 
przedsiębiorczość i efektywne 
wykorzystanie projektów rozwojowych.

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



Kluczowe parametry 
projektu

I. Branża prefabrykacji z punktu 
widzenia Banku.

III. Elementy które warto 
świadomie negocjować z 
Bankiem

II. Produkty finansowe/ formy 
finansowania stosowane przy 
Projektach Inwestycyjnych

Branża Prefabrykacji z punktu widzenia Banków

 Eksperci prognozują, że wielkość globalnego rynku budownictwa
modułowego podwoi się w ciągu dekady do kwoty 108,8 mld USD w
2025 r.

 Niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne
portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców
oraz rosnące koszty produkcji sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat
polski rynek prefabrykacji betonowej podwoił swoją wartość

 W 2020 roku całkowite przychody największych producentów
prefabrykatów w Polsce, po raz pierwszy przekroczyły 5 mld zł i
dynamicznie rosną.

 GUS szacuje, że wykorzystanie prefabrykacji w budownictwie
mieszkaniowym w naszym kraju w 2020 roku mogło przekroczyć aż 8
procent;



Kluczowe parametry 
projektu

Branża Prefabrykacji z punktu widzenia Banków

 W najbliższych latach branżę czekają dalsze, choć już mniej dynamiczne,
wzrosty. Sprzyjać jej będzie: (i) prognozowany wzrost kosztów pracy w
budownictwie, (ii) wszechobecna presja na skrócenie czasu realizacji
obiektów budowlanych oraz (iii) wzrost zainteresowania kompleksową

prefabrykacją w budownictwie mieszkaniowym.

 W bardziej odległej perspektywie dynamika rynku uzależniona będzie w
dużej mierze od konsekwentnej realizacji rządowych zapowiedzi
inwestycyjnych, szczególnie w obszarze usprawnienia programu "Mieszkanie
Plus" i szerszego zastosowania w nim prefabrykacji, terminowego startu
inwestycji kolejowych współfinansowanych z budżetu unijnego na lata
2021–2027 oraz realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, która daje
duże możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie kompleksowych rozwiązań z

zakresu prefabrykacji.
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Kluczowe parametry 
projektu

Branża Prefabrykacji z punktu widzenia Banków

 Przewagi budownictwa prefabrykowanego w obszarze ochrony środowiska
naturalnego: redukcja odpadów budowlanych oraz zmniejszenie emisji

CO2.

1. w porównaniu do tradycyjnych metod wykorzystywanie elementów
prefabrykowanych zmniejsza ilość zanieczyszczeń na placu budowy do
15%.

2. na etapie samej produkcji budownictwo prefabrykowane zużywa
istotnie mniej cementu w porównaniu do tradycyjnych metod, dzięki
czemu minimalizuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery
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Kluczowe parametry 
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Produkty finansowe

 Kredyt budowlany/inwestycyjny bilateralny lub w formie club deal
banków/konsorcjum;

 Programy emisji obligacji;

 Kredyt na finansowanie podatku VAT;

 Limit na transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej
oraz ryzyko kursu walutowego.
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Dwa podejścia Banków do finansowania kredytem 

Finansowanie Projektowe Finansowanie Korporacyjne

Kredytobiorca SPV Istniejąca Spółka z akceptowalną sytuacją finansową.

Sponsorzy Udziałowcy Udziałowcy lub Kredytobiorca.

Przedmiot Nowe projekty
Nowe projekty, inwestycje odtworzeniowe, modernizacyjne, 

rozbudowa potencjału.

Analiza
Projekt (model finansowy, prognoza), Sponsorzy (doświadczenie, zasoby, jeśli 

dotyczy: prognoza, dane historyczne)

Projekt (model finansowy, prognoza), Sponsorzy 

(doświadczenie, zasoby, jeśli dotyczy: prognoza, dane 

historyczne), bieżąca działalność Kredytobiorcy 

(doświadczenie, zasoby, prognoza, dane historyczne)

Regres Brak lub ograniczony regres.
Pełny regres do Kredytobiorcy prowadzącego bieżącą 

działalność

Dźwignia finansowa Wysoki poziom dźwigni finansowej. Kapitałochłonne, długoterminowe projekty.
Akceptowalny poziom dźwigni finansowej. Długoterminowe i 

średnioterminowe projekty.

Podstawowe wskaźniki 

finansowe
DSCR, pozytywne kapitały własne. DSCR, Dług netto/EBITDA, Wskaźnik kapitałowy

Źródła spłaty kredytu Tylko ze środków wygenerowanych przez Projekt.
Ze środków wygenerowanych przez Projekt oraz z bieżącej 

działalności Kredytobiorcy.

Zabezpieczenie Cash flow z Projektu, majątek wytworzony w trakcie realizacji Projektu.
Cash flow z Projektu, majątek wytworzony w trakcie realizacji 

Projektu oraz istniejące składniki majątku Kredytobiorcy.

Okres finansowania Czas trwania dostosowany do przepływów finansowych
Może być inny niż w przypadku SPV z uwagi na zdolność 

obsługi zadłużenia z tytułu bieżącej działalności.



Kluczowe parametry 
projektu Elementy które warto świadomie negocjować z 

Bankiem

 Budżet (elementy i podejście do rezerwy budżetowej)

 Warunki dystrybucji;

 Okres dostępności;

 cash-sweep;

 Warunki uruchomienia i konwersji (Raporty Doradców, refinansowanie)

 Naprawa naruszenia (Equity cure).
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Kluczowe parametry 
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Elementy które warto świadomie negocjować z 
Bankiem

Definicje wskaźników finansowych

 DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu);

 kapitał własny do sumy bilansowej;

 dług (netto)/EBITDA;

 LTV – wskaźnik wyrażający stosunek (określony procentowo) kwoty
kredytu (zadłużenie + dostępne środki) do wartości rynkowej
nieruchomości.

Kwestie czasowe związane z liczeniem wskaźników
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Dziękujemy

Paweł Wójtowicz
tel. kom. 509 001 612
pawel.wojtowicz@bgk.pl 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Finansowania Strukturyzowanego
Al. Jerozolimskie 7,  00-955 Warszawa 
Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa


