


Wizją BGK jest budowanie pozycji jako lidera 
programów zrównoważonego rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju
działającym od 1924r.
 100% własność Skarbu Państwa
 Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-”

Organizator efektywnego modelu działalności
w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców 

Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi 
w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury 

Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi
JST, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia

Bank wspierający absorpcję funduszy
Unii Europejskiej

Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów 
publicznych

Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

O BGK



 centra kompetencji, wymiany 
doświadczeń i wiedzy o potrzebach 
rozwojowych danego regionu; 

 ośrodki wsparcia biznesu -
profesjonalna informacja o możliwości 
skorzystania z rządowych programów 
wsparcia

 współpraca z regionalnymi partnerami –
bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, 
lokalnymi izbami gospodarczymi i 
agencjami rozwoju

16 Regionów BGK

BGK Region Świętokrzyski
ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce; tel. (22) 475 13 00



Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Dajemy szansę
przedsiębiorczym

Poprawiamy
jakość życia Polaków

We współpracy z
sektorem bankowym
kreujemy rozwiązania

Wzmacniamy pozycję
Polski i polskich firm
za granicą



Programy modelu biznesowego odpowiadają na główne wyzwania 
rynkowe w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych i wspierają:

Infrastruktura, transport
i logistyka

Bezpieczeństwo 
strategiczne

Finanse publiczne

Mieszkalnictwo

rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego w Polsce 

zrównoważony rozwój w energetyce oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa obronnego 

zrównoważone finansowanie państwa, 
jakość i efektywność obsługi 

Rozwój przemysłu

Rozwój 
przedsiębiorczości

Ochrona zdrowia

Spójność społeczna
i terytorialna

wzrost konkurencyjności polskiego 
przemysłu 

finansowanie potrzeb rozwojowych 
i płynnościowych przedsiębiorstw 

podniesienie jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej 

poprawę jakości życia mieszkańców oraz 
kreowanie wsparcia finansowego dla JST 

zwiększenie dostępności mieszkań dla osób
o niskich i umiarkowanych dochodach 

Programy modelu biznesowego



BGK - bank rozwoju
Projekty rozwojowe

Wspieramy polskich przedsiębiorców
poszukujących:
 finansowania inwestycji i działalności 

bieżącej

 zwiększenia bezpieczeństwa transakcji 
poprzez przejęcie ryzyka niewypłacalności 
kontrahenta

 banku wystawiającego gwarancje w obrocie 
krajowym lub zagranicznym

 poprawy swojej płynności w wyniku 
natychmiastowego otrzymania zapłaty za 
sprzedane towary

Projekty rozwojowe

Przedsiębiorstwa Samorządowe

Infrastrukturalne

Społecznie 
użyteczne

Innowacje

Ekspansja zagraniczna

Rozwój firmy
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Zakup aktywów Zakup firm

Partnerstwo 
publiczno - prawne



Przedsiębiorstwa
Finansowanie 

Finansowanie inwestycji
 Kredyty inwestycyjne
 Finansowanie innowacyjności
 Finansowanie VAT przy inwestycji  
 Konsorcja

Wejścia Kapitałowe

Ekspansja Zagraniczna
 Finansowanie projektów 

eksportowych oraz wsparcie 
eksportu 

Finansowanie działalności bieżącej
 Kredyty obrotowe
 Wykup wierzytelności 

Kompleksowa obsługa bankowa

Poręczenia i gwarancje
 Kontraktowe i terminowe płatności
 Poręczenia wadialne
 Spłaty kredytu 
 Inne produkty finansowe dozwolone prawem 

 Cash management
 Inwestowanie nadwyżek finansowych
 Wymiana walutowa 
 Zabezpieczenie ryzyk rynkowych: zarządzanie 

ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej 



Dziękujemy za uwagę
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Region Świętokrzyski
ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce

Infolinia: 801 598 888, 22 475 8888, 
Tel.: 22 475 13 00
E-mail: kielce@bgk.pl
www.bgk.pl
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