
Inwestycje dla Polski



Paweł Borys
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Ekonomista i menadżer, specjalizujący się  
w bankowości, rynku kapitałowym i polityce 
gospodarczej. Pracował w polskich i międzynarodowych 
instytucjach finansowych.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w  inwestycjach, 
zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, 
planowaniu strategicznym i finansowym oraz 
restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi 
zespołami i złożonymi projektami obejmującymi 
tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw 
oraz instytucji finansowych.
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Ponad

150 
banków rozwoju Główne

priorytety
Sposób

działania

Największe 
instytucje: 

KfW, CdD, CDP,  
BDC, KDB

Infrastruktura,  
energetyka i środowisko,  

internacjonalizacja,  
innowacje oraz małe  

i średnie przedsiębiorstwa

Programy rozwojowe  
w postaci instrumentów  

finansowych, doradczych  
i promocyjnych w ramach  

zintegrowanej strategii

Banki rozwoju
na świecie 



Niemcy
rok założenia 1948

17%

Francja
rok założenia 1816

7%

Włochy
rok założenia 1850

24%

Korea Płd.
rok założenia 1954

20%
Skala działalności, Aktywa do PKB, 2015

Banki rozwoju
na świecie 



Kapitał dla rozwoju

Budowanie  
oszczędności 

Polaków

Środki  
europejskie

Polski Fundusz 
Rozwoju

Plan Junckera,  
EBOR, EBI,

AIIB

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego

Rozwoju 



Zintegrowana 
architektura polskich

instytucji rozwoju
Finansowanie

Bankowość

Rozwój Przedsiębiorczości

Ubezpieczenia

Handel i Inwestycje

Inwestycje

Doradztwo 
i promocja



Wizja i misja  
Polskiego  

Funduszu
Rozwoju

PFR to grupa instytucji finansowych  
i doradczych dla przedsiębiorców,  
samorządów i osób prywatnych  
inwestująca w zrównoważony rozwój 
społeczny i gospodarczy kraju

Razem tworzymy praktyczne rozwiązania  
dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości



Zintegrowane 
centrum

informacji 
o narzędziach

rozwoju

Dla kogo?

Duże
przedsiębiorstwa

Mikro, małe  
i średnie  

przedsiębiorstwa

Nowe 
innowacyjne 

firmy

Klienci
indywidualni

Firmy
zagraniczne

Samorządy  
i sektor publiczny



12
przystępnych

pakietów

Zintegrowane 
centrum

informacji 
o narzędziach

rozwoju

Co
oferujemy?

Spośród 

112 
produktów 

i usług

67
 kluczowych 
produktów

selekcja  
i przygotowanie 

zebrane w 



Bezpośrednia 
obsługa w instytucjach 

rozwoju

Obsługa
pośrednia

Zintegrowane 
centrum

informacji 
o narzędziach

rozwoju

Jak skorzystać
z oferty?

Portal:

www.pfr.pl
Infolinia:

800 800 120









PFR  
w liczbach

60
mld zł 

na eksport

2,8
mld zł 

na innowacje

6
mld zł 

na inwestycje
mieszkaniowe

5
mld zł 

na inwestycje
infrastrukturalne



Marcin Piasecki
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycyjnych

Polskiego Funduszu Rozwoju

Menadżer o bogatym doświadczeniu zdobytym 
w wiodących instytucjach finansowych i inwestycyjnych 
w Londynie, Paryżu i Abu Zabi. Doradzał przy 
wielomiliardowych projektach infrastrukturalnych 
i przemysłowych finansowanych w formule Project 
Finance oraz prowadził międzynarodowe transakcje 
kapitałowe (fuzje i przejęcia). Aktywnie zainteresowany 
zagadnieniami związanymi z rozwojem gospodarczym. 
Jest autorem programu „Asy Polskiej Gospodarki”.



v

Inwestycje PFR
w przedsiębiorstwa

Koszt
inwestycjiŚrodki

przedsiębiorcy



v

Inwestycje PFR
w przedsiębiorstwa

Wielkość 
inwestycji PFR 

30 - 300
mln zł

Dedykowane 
środki

1,5
mld zł

Środki
przedsię- 
biorcy

Środki
PFR

Koszt
inwestycji



v

Inwestycje PFR
w infrastrukturę



v

Wielkość 
inwestycji PFR 

50 - 900
mln zł

Dedykowane 
środki

4,5
mld zł

Inwestycje PFR
w infrastrukturę



Patrycja Klarecka
Prezes Zarządu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Menadżer z doświadczeniem w sektorach:
finansowym, medialnym i edukacyjnym.  
Z sukcesem realizuje złożone projekty biznesowe, 
marketingowe i w obszarze nowych technologii. 
Pracowała na stanowiskach kierowniczych w takich 
spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Bank Zachodni WBK, Telewizja Polska, 
PZU. Członkini zarządów i rad nadzorczych
organizacji i fundacji charytatywnych.



Kapitał ludzki Innowacje Ekspansja 
zagraniczna

500
mln zł

9,5 tys.
projektów*

Odpowiadamy 
na wyzwania 

rozwojowe małych 
i średnich firm

8,7
mld zł

1
mld zł

* dane dotyczą Perspektywy Finansowej 2014-2020



v

Inwestujemy  
środki publiczne  

w rozwój  
sektora MŚP

Co zrobiliśmy?
współpracy  

z beneficjentami
zainwestowanych  

środków
publicznych

nowych
projektów

8602,2
mld zł

wspierające rozwój startupów

10 3
akceleratorów  platformy

startowe

Przyjazny
model



Tomasz Pisula
Prezes Zarządu

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
(dawny PAIiIZ)

Sprawował nadzór korporacyjny nad instytucjami 
podległymi MR – ponad 100 podmiotów, wartość aktywów 
przekraczająca 300 mld zł. Uczestniczył w powołaniu do 
życia Grupy PFR oraz w reformie systemu dyplomacji 
handlowej. Szef zespołu Public Policy w Banku Zachodnim 
WBK, odpowiedzialny za relacje banku i grupy Santander 
ze środowiskiem regulacyjnym. Wieloletni Prezes Zarządu 
Fundacji Wolność i Demokracja - jednej z największych 
polskich organizacji pozarządowych, specjalizującej 
się w kwestiach praw człowieka i demokracji. Posiada 
wieloletnie doświadczenie jako ekspert w stosunkach 
międzynarodowych.



Wsparcie
polskich  
eksporterów

Przyciąganie
inwestycji

oszczędność
czasu

światowa
czołówka

wiedza
o rynku

inwestycji
w 2016 r.

pomoc
na miejscu

miejsc
pracy

trade office’ów
w 2020 r.

reinwestycji

Obsługa  
inwestorów  

i eksporterów

70 

1,3
mld euro 

Ponad

12 tys. 60 %



Marek Czerski
Prezes Zarządu

Korporacji Ubezpieczeń  
Kredytów Eksportowych

Menadżer z 25-letnim doświadczeniem zawodowym 
w dużych instytucjach finansowych. Ekspert w zakresie 
ubezpieczeń i reasekuracji ze szczególnym uwzględnieniem 
eksportu, finansów i zarządzania. Pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji 
S.A. oraz  Członka i Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TUW TUZ 
i w TUiR Partner S.A. Piastował menadżerskie stanowiska 
w Warcie, Swiss Re Polska i Swiss Re Company.  
Prowadził Oddział Swiss Re w Warszawie  
na Europę Środkową.



Wdrażane  
nowe propozycje,  

m.in. Dobra Polisa,  
faktoring, reasekuracja  

dla komercyjnych  
zakładów ubezpieczeń

Ubezpieczenia
eksportowe

- nowe perspektywy 
dla polskiego 

przedsiębiorcy

32,7
mld zł

Wartość obrotów  
ubezpieczonych  

przez KUKE 
do XII 2016 r.

Produkty optymalne i dostosowane do potrzeb firm

Produkty
ubezpieczeniowe  

- zapewniają  
bezpieczeństwo 

 obrotu

Gwarancje
ubezpieczeniowe  

- wspierają realizację  
procesu 

inwestycyjnego



Firma przyjazna  
przedsiębiorcy
wdrożenie nowej logiki  

konstruowania struktury finansowania  
i zabezpieczenia od ryzyka

Ubezpieczenia
eksportowe

- nowe perspektywy 
dla polskiego 

przedsiębiorcy
Świat czeka  

na polskie produkty, 
 

a KUKE zapewnia bezpieczne  
rozwiązania dla tych,  

którzy rozwijają swoje firmy



Mirosław Barszcz
Prezes Zarządu

BGK Nieruchomości 

Absolwent prawa z doświadczeniem 
w międzynarodowych kancelariach prawnych,  
firmach doradczych oraz administracji rządowej.  
Menadżer z ponad 20-letnim stażem w obszarach 
strategii, finansów, nieruchomości oraz zarządzania 
projektami i zmianą. Współtwórca długofalowych 
strategii rozwoju polskiej polityki mieszkaniowej, 
podatkowej oraz prorodzinnej.



56 180 ha 15 tys.
Liczba gmin, 

które wstępnie  
przystąpiły do  

programu  
Mieszkanie Plus

Łączna wielkość  
gruntów wstępnie  

wytypowanych  
do realizacji inwestycji 

mieszkaniowych

Jesteśmy w stałym
kontakcie z kolejnymi  

gminami, wkrótce 
podpiszemy kolejne  

porozumienia

Szacunkowa liczba 
mieszkań, jakie mogą  
powstać na wstępnie  

wytypowanych 
gruntach

Pozyskaliśmy
zaufanie

kluczowych
partnerów,

w najbliższym czasie
ruszamy z pracami

budowlanymi



Marcin Chludziński
Prezes Zarządu

Agencji Rozwoju Przemysłu

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym 
spółek, restrukturyzacji rozwojowej, finansowaniu inwestycji. 
Doświadczenie zdobywał w branży doradczej, nadzorze 
korporacyjnym, zarządach spółek prawa handlowego,  
think–tankach. Obecnie członek Rady Nadzorczej PZU S.A.
Autor raportów z  zakresu deregulacji, polityki podatkowej 
i kosztów funkcjonowania państwa. Współtworzył system 
monitorowania wydatków publicznych oraz zatrudnienia 
w administracji publicznej. Współpracował w charakterze 
wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim,  
Collegium Civitas oraz uczelnią Łazarskiego.



v

Projekty
przemysłowe

Rozwój przemysłu Restrukturyzacja
przemysłu

 Innowacyjnych (Infinitech 3D, Creotech)
Inwestycyjnych (PCC MCAA, WZK Victoria)

Przemysł kosmiczny 
– program stażowy

Gry video – ARP Games

Skuteczna restrukturyzacja Przewozów Regionalnych 
Pierwszy w historii spółki rok na plusie

629 mln zł kredytu konsorcjalnego  
na modernizację taboru

Pomoc
publiczna

Restrukturyzacja 
rozwojowa

Akceleracja branżowaFinansowanie (dłużne i kapitałowe)
przedsięwzięć

Transfer technologii Warsztaty Innowacyjnych 
Pomysłów



v

Projekty
przemysłowe

Otoczenie
przemysłu

Specjalne
Strefy 

Ekonomiczne
 nowych

zezwoleń  
w 2016 r.

(42 dla firm
polskich)

Największa
inwestycja  
LG Chem  
o wartości

1,3
mld zł

55



Eliza Kruczkowska
Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji  

w Polskim Funduszu Rozwoju

Doświadczenie zdobywała pracując zarówno dla 
sektora IT, współpracując z markami Huawei i Mozilla, 
jak i organizacjami pozarządowymi (Fundacja ePaństwo 
i projekt „Koduj dla Polski”). Jako Prezes Fundacji Startup 
Poland, pracowała na rzecz polepszenia warunków dla 
polskich startupów, budowania dialogu z administracją 
publiczną oraz identyfikacji i rekomendowania działań 
stymulujących przedsiębiorczość technologiczną 
w naszym kraju.  Kilka lat za granicą (Madryt, Londyn 
i Monachium) nauczyło ją patrzeć na biznes globalnie.



v

Program
Rozwoju 

Innowacji
w PFR

PFR
Ventures 

PFR
Centrum
Innowacji

PFR
Akademia
Innowacji

Finansowanie

Integracja 
 i animacja

Edukacja



Beata
Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu 
Banku Gospodarstwa Krajowego

W latach 1994-2016 była związana z Grupą Banku 
Zachodniego WBK S.A., gdzie od 2015 r. jako członek 
Zarządu, zarządzała pionem Partnerstwa Biznesowego, 
w skład którego wchodziły obszary m.in.: HR, strategii 
i organizacji, kosztów, nakładów finansowych, zakupów, 
bezpieczeństwa banku, logistyki oraz inne wspierające 
funkcjonowanie banku.
 
Kierowała złożonymi projektami. Z sukcesem wdrożyła 
szereg strategicznych zmian m.in. Nowy Model Oddziału, 
Minibank 24 dla klientów bankowości korporacyjnej oraz 
projekt transformacji kultury organizacyjnej BZ WBK. 



v

Inwestycje
strategiczne

dla Polski

Wspieranie 
 przedsiębiorczości  

i biznesu

Rozwój  
miast  

i regionów

Rozwój
mieszkalnictwa  

i podnoszenie 
jakości życia 

Polaków

Partner
dla współpracy

sektora
publicznego 

i prywatnego



Finansowanie
dużych inwestycji

115
tys. przedsiębiorstw

Partner
dla współpracy

sektora
publicznego 

i prywatnego

33
mld zł

220
projektów

60
mld zł kredytów

Finansowanie  
małych i średnich firm



Inwestycje dla Polski


