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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
Wolontariusze BGK poprowadzili lekcje w gimnazjach

Wolontariusze BGK poprowadzili lekcje w gimnazjach
25.06.2013
pdf
Lekcja w Prątnicy

Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego z całej Polski po raz trzeci przeprowadzili lekcje bankowości w ramach programu „Młody Obywatel". Projekt był
organizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wzięło w nim udział 18 wolontariuszy i 350 uczniów. Była to już trzecia edycja programu „Młody Obywatel"
organizowana przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracownicy banku poprowadzili lekcję z bankowości w 19
gimnazjach z całej Polski.
Wolontariusze podkreślali ogromne zaangażowanie młodych osób podczas prowadzonych zajęć i ich bardzo aktywny udział.
„Największym sukcesem jest młodzież z jaką miałam przyjemność spotkać. Cieszy mnie ich postawa i ogromne zaangażowanie. Nie udało mi się ich zanudzić, a to była
największa obawa "- mówi jedna z wolontariuszek. „Uczniowie nie chcieli wyjść na przerwę. Padło dużo pytań, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży tym
tematem" - wspomina inna wolontariuszka.

O popularności akcji świadczy fakt, że niektórzy wolontariusze uczestniczyli w programie po raz drugi, a nawet trzeci. Okazuje się, że było to dla nich inspirujące i bardzo motywujące przedsięwzięcie: - W
zajęciach brała udział bardzo dojrzała młodzież z ogromną energią, wiedzą i potencjałem. To jest o tyle ważne, że żyją w środowisku mocno dotkniętym wieloma problemami wynikającymi z braku pracy i
emigracji młodych ludzi.
Program realizowany jest we współpracy ze szkołami, którym Centrum Edukacji Obywatelskiej udziela kompleksowego wsparcia. Nauczyciele uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach i kursie internetowym,
uczniowie w warsztatach i spotkaniach z animatorami CEO. Wsparcie otrzymuje także każdy wolontariusz.
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego rozpoczęła współpracę z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej przy realizacji projektu Młody Obywatel w październiku 2010 roku. Celem programu jest
promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej. „ Młody Obywatel" ma także uczyć młodzież jak pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu. Program jest skierowany do
nauczycieli, uczniów gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji oświatowo-kulturalnych.
Misją Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca
zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu
praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

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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