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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Aktualności
Historia gospodarcza w pigułce. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na plac Piłsudskiego.

Historia gospodarcza w pigułce. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na plac Piłsudskiego.
19.10.2018
pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego dołączy do grona firm prezentujących swój dorobek podczas Polskiej Wystawy Gospodarczej w roku 2018. W dniach 22-28 października w pawilonie na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie będzie można zapoznać się z historią kluczowych inwestycji BGK w II RP. Jest to jednocześnie zapowiedź wystawy multimedialnej „Historia. Wizja. Rozwój”, która zostanie
uruchomiona w siedzibie banku na początku listopada.
Pawilon Polskiej Wystawy Gospodarczej przez miesiąc gościł polskie firmy – wielkie i małe, stawiające pierwsze kroki na rynku i te z wieloletnią tradycją, reprezentujące rozmaite branże. Były one skupione
w pięciu przestrzeniach wystawowych, odzwierciedlających pojęcia istotne dla polskiej gospodarki: Rozwój, Kreatywność, Solidarność, Nowe Technologie i Przyszłe Pokolenia. Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach przestrzeni „Rozwój” przedstawi w pigułce historię swoich trzech głównych przedwojennych przedsięwzięć – budowy portu w Gdyni i zakładów chemicznych w Mościcach oraz realizacji
osiedla mieszkaniowego na warszawskim Kole.
- Fakt, iż mogliśmy stać się częścią Polskiej Wystawy Gospodarczej, to dla nas duże wyróżnienie– mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Pokazujemy na
niej, jak wielki był wkład BGK zarówno w życie gospodarcze, jak i społeczne Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego. To doświadczenie i wieloletnie dziedzictwo pozwala nam skutecznie wspierać
gospodarkę w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań. Udział w tym prestiżowym projekcie - zainicjowanym przez Prezydenta RP - traktujemy jako docenienie nie tylko historycznych osiągnięć, ale także naszej
współczesnej roli, która wciąż rośnie.
Ekspozycja BGK w pawilonie PWG potrwa tydzień (22-28 października) i będzie zwieńczeniem tegorocznej edycji wydarzenia, które w drugiej połowie 2019 roku w nowej odsłonie pojawi się na błoniach
PGE Narodowego w Warszawie. Natomiast 10 listopada w siedzibie banku w Al. Jerozolimskich publiczności zostanie udostępniona wystawa „Historia. Wizja. Rozwój”, która przedstawi niemal stuletnie
dzieje banku: począwszy od jego założenia, poprzez kluczowe inwestycje, zaangażowanie w kulturę i sprawy społeczne, na życiu pracowników kończąc. Fascynująca historia, spleciona z losami Polski,
która dopiero co odzyskała niepodległość, a następnie odbudowywała swoją państwowość i pozycję w świecie, zostanie opowiedziana zarówno za pomocą licznych multimediów, jak i artefaktów i rekwizytów
z epoki. Wystawa będzie czynna do końca 2018 roku, wstęp na nią będzie wolny.
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Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe
BIP
BFG
MIFiD
BIK
BMR
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK

© 2020 Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www Banku nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla
jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego BGK, czyli Klientom i Partnerom
Banku. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
Bezpieczeństwo korzystania
Polityka prywatności
Mapa serwisu
Zgłoś błąd na stronie

