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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
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk został Prezydentem europejskich banków publicznych

Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk został Prezydentem europejskich banków publicznych
19.12.2012
pdf
Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, został Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB). Ponad 30 prezesów banków publicznych z państw UE
wybrało jednogłośnie Daniluka na Prezydenta Stowarzyszenia 19 grudnia br. w Brukseli.
EAPB, czyli European Association of Public Banks z siedzibą w Brukseli, to znana w środowisku finansowym organizacja promująca interesy banków publicznych. EAPB reprezentuje 15% europejskiego
rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld EUR. Członkami EAPB są państwowe banki rozwoju i inne publiczne instytucje finansowe z całej Europy, wspierające gospodarki krajowe.
Stowarzyszenie działa na rzecz zapewnienia europejskich ram legislacyjnych pozwalających jego członkom na efektywną realizację ich misji publicznej.
Jako Prezes BGK, Dariusz Daniluk będzie przez dwa lata reprezentował interesy członków EAPB wobec instytucji Unii Europejskiej w Brukseli. Objęcie tak prestiżowej funkcji, wiążącej się z bliską
współpracą z przedstawicielami instytucji UE najwyższego szczebla, pomoże także wspierać strategiczne interesy Polski w kluczowym okresie prac nad założeniami do nowej perspektywy finansowej UE
2014-2020.
Prezydentura w EAPB jest ważnym wyróżnieniem i docenieniem doświadczenia Prezesa Daniluka w sektorze finansowym. Przed objęciem stanowiska Prezesa BGK w kwietniu 2011 r., przez 3 lata był on
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym między innymi za problematykę stabilności finansowej, i przedstawicielem Ministra w Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnił też funkcję
Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
BGK to największy bank publiczny w Europie Środkowej realizujący rządowe programy społeczno-gospodarcze. O Banku było w ostatnich tygodniach głośno w kontekście wygłoszonego przez Donalda
Tuska tzw. drugiego expose. Podczas wystąpienia w Sejmie w październiku br. Premier zapowiedział wprowadzenie Programu Inwestycje Polskie, w którego wdrażanie ma być zaangażowany BGK.
Wskazuje to na rosnącą rolę BGK, któremu w 2011 r. powierzono także proces konsolidacji finansów publicznych. Wybór Polaka na Prezydenta EAPB świadczy o dostrzeżeniu efektywnych działań Banku
także za granicą.
***
Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych, czyli European Association of Public Banks and Funding Agencies A.I.S.B.L. (EAPB) z siedzibą w Brukseli, to organizacja promująca interesy publicznych
instytucji finansowych w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie zostało założone w 2000 r.
Obecnie EAPB zrzesza 35 członków i reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld EUR. Członkami EAPB są państwowe banki rozwoju i inne publiczne
instytucje finansowe, a także ich stowarzyszenia z całej Europy, w tym państw członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej oraz państw EFTA.
Instytucje zrzeszone w EAPB łączy wspólna misja wspierania gospodarek krajowych i działania w interesie publicznym. Instytucje te zapewniają finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju
społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym w takich obszarach, jak infrastruktura, budownictwo społeczne, służba zdrowia czy szkolnictwo.
EAPB działa na rzecz zapewnienia europejskich ram legislacyjnych pozwalających jego członkom na efektywną realizację ich misji publicznej. Stowarzyszenie przyczynia się do wykorzystania wiedzy i
doświadczenia swoich członków jako pośredników finansowych w tworzeniu wysokiej jakości ram legislacyjnych na szczeblu UE. EAPB reprezentuje swoich członków wobec instytucji UE między innymi w
takich obszarach, jak regulacje sektora bankowego i finansowego, fundusze strukturalne, instrumenty finansowe, polityka konkurencji i pomoc publiczna.
Na forum EAPB zrzeszone instytucje dyskutują inicjatywy i propozycje legislacyjne na szczeblu UE oraz wypracowują wspólne stanowiska. Stowarzyszenie jest także platformą współpracy i wymiany
doświadczeń między publicznymi instytucjami finansowymi w Europie. EAPB działa również na rzecz podnoszenia świadomości na temat roli publicznego sektora finansowego w rozwoju społecznogospodarczym Europy.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl

W przypadku pytań pochodzących od osób innych niż przedstawiciele mediów prosimy o kontakt z recepcją lub infolinią banku.
Tweety użytkownika @BGK_pl

Materiały do pobrania
Logotypy, zdjęcia, foldery.
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