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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
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Kredyt na innowacje technologiczne
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Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
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Spółki komunalne
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Lokaty standardowe w PLN
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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.
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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
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Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie
przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
W KTÓRYM MIEŚCIE NAJŁATWIEJ PROWADZIĆ BIZNES?
RAPORT DOING BUSINESS IN POLAND 2015
Informacja prasowa, 25 czerwca 2015 r.
Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie
przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

JAK PRZYGOTOWANO RAPORT
Celem badania była analiza regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, istotnych zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w 18 stolicach polskich województw oraz efektywności
ich wdrażania w badanych lokalizacjach.
Badanie oparto na 4 wskaźnikach:
• rozpoczynanie działalności gospodarczej,
• uzyskiwanie pozwoleń budowalnych,
• rejestracja własności nieruchomości,
• dochodzenie należności z umów.
W ramach każdego wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę procedur, przez które należy przejść, czas załatwienia sprawy oraz koszty.
Źródłami danych dla wykonawcy badania były akty prawne i regulacje oraz informacje uzyskane od respondentów z sektora prywatnego i publicznego. Wkład do raportu wniosło ponad 400 profesjonalistów
zajmujących się analizowanymi obszarami - doradców biznesowych, prawników, notariuszy, inżynierów, architektów, specjalistów z zakresu budownictwa, dostawców mediów, urzędników i sędziów.

WYNIKI BADANIA
Pierwsze miejsce w zagregowanym rankingu, opartym na wszystkich 4 badanych wskaźnikach, zajmuje Bydgoszcz przed Olsztynem i Białymstokiem.
W przypadku wskaźnika „rozpoczynanie działalności gospodarczej" pierwsze miejsce zajmuje Poznań. To w tym mieście w przedsiębiorcy przy zakładaniu spółki najchętniej korzystają z systemu S24, który
obniża koszty i zmniejsza liczbę procedur. Rejestracja w KRS za pośrednictwem S24 zwykle trwa od 1 do 2 dni. Ponad połowa spółek z o.o. powstaje w Poznaniu z wykorzystaniem tego systemu.
Liderem w zestawieniu dotyczącym uzyskiwania pozwoleń budowlanych jest Bydgoszcz. Wydanie takiego pozwolenia zazwyczaj przebiega szybciej w średniej wielkości miastach i składa się z mniejszej
ilości procedur. W Bydgoszczy potrzeba 19 procedur (najlepszy wynik) oraz 143 dni oczekiwania (drugi wynik). Koszty jakie musi ponieść przedsiębiorca są w tym mieście najniższe.
Najlepszy wynik w przypadku wskaźnika „rejestracja własności nieruchomości" uzyskał Białystok. Największe różnice między miastami dotyczą czasu, jaki jest potrzebny na dopełnienie wszystkich
formalności. W Białymstoku trwa to najkrócej - 18 dni. Daje to miastu pierwsze miejsce pomimo relatywnie wyższego kosztu niż w innych ośrodkach. We wszystkich miastach liczba procedur jest taka sama.
Najkorzystniejsze warunki do dochodzenia należności z umów odnotowano w Olsztynie. W przypadku tego kryterium o wyniku zdecydował przede wszystkim czas, w jakim można załatwić sprawę, czyli w
praktyce „obłożenie" sądów - liczba spraw i zasoby sądu. W Olsztynie ten czas jest zdecydowanie najkrótszy (328 dni) oraz relatywnie niski koszt w porównaniu z większością miast wojewódzkich (15,3 proc.
wartości przedmiotu sporu).

Komentarz:
Lepsze wyniki mniejszych miast w ogólnym rankingu wynikają przede wszystkim z tego, że instytucje odpowiedzialne za tworzenie warunków działalności gospodarczej mają w nich do czynienia z mniejszym
popytem na usługi ze strony inwestorów. W dużych miastach większa liczba podmiotów, jaką muszą obsłużyć te instytucje, podnosi koszt usług oraz skutkuje dłuższym czasem oczekiwania.
Kilka dużych miast uplasowało się jednak stosunkowo wysoko w rankingach cząstkowych. Przykładowo, Poznań zajął pierwsze miejsce wg kryterium „rozpoczynanie działalności gospodarczej" oraz 4
według kryterium „rejestracja własności nieruchomości". Wskazuje to, że efektywne zaspokojenie wysokiego popytu na usługi dla biznesu, z jakim mamy do czynienia w dużych miastach, jest możliwe.
Hipotetyczne miasto, w którym zastosowano by najlepsze rozwiązania polskich miast w 4 analizowanych obszarach zajęłoby 24. miejsce w świecie (w raporcie Doing Business na poziomie krajów bada się
największe centra gospodarcze danego kraju), tj. o 8 pozycji wyższe niż miejsce Polski (32) w aktualnym rankingu globalnym Doing Business. Oznaczałoby to, że Polska wyprzedziłaby pod względem

warunków prowadzenia działalności gospodarczej takie kraje jak Francja i Holandia.

PROPOZYCJE REFORM
Jednym z celów badania była odpowiedź na pytanie co można zrobić żeby poprawić warunki prowadzenia biznesu w stolicach polskich województw. Dlatego w raporcie znalazły się też sugestie reform, które
mogą przeprowadzić władze samorządowe i krajowe. Propozycje Banku
Światowego dotyczą m.in.:
• stworzenia jednego procesu on-line służącego zakładaniu spółki,
• zezwolenia na stosowanie standardowych „umów spółki" w ramach rejestracji na zasadzie „jednego okienka" w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• rezygnacji z wymaganego minimum kapitałowego,
• konsolidacji lub rezygnacji z zezwoleń na etapie poprzedzającym budowę,
• inwestowania w nowoczesne systemy planowania przestrzennego,
• lepszego przepływu informacji pomiędzy księgami wieczystymi, hipotecznymi oraz rejestrami katastralnymi,
• stosowania jednolitego numeru rejestracyjnego w celu identyfikacji danej nieruchomości w księgach wieczystych i hipotecznych oraz w rejestrach katastralnych,
• wypracowania i promocji „kultury mediacji" wśród sędziów i stron dochodzących swych praw.

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
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Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Przedstawicielstwa
Odpowiedzialność społeczna
Facebook
Fundacja BGK
Twitter
YouTube
LinkedIn
Fundusze i programy
Fundusz Dostępności
Inicjatywa JEREMIE
Jessica2
Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Informacja poufna
Oprocentowanie
Emisje obligacji BGK
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
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