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Ocena ratingowa Fitch:

A-/stabilny
równa ratingowi Skarbu Państwa

Misja: Wspieramy zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski

Wartość aktywów

196,4 mld zł
na 31 grudnia 2021 r.

100%
własność Skarbu Państwa

Centrala w Warszawie + 16 Regionów w całej Polsce
+ 4 przedstawicielstwa zagraniczne w Brukseli, 
Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie
~ 2000 pracowników

Wizja: Chcemy być liderem programów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju

BGK w skrócie

2



Dostarczamy - bezpośrednio i we współpracy z partnerami - rozwiązania dla realizacji projektów
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

BGK Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań; tel. (22) 475 20 00; www.bgk.pl

Ochrona zdrowia

Inwestycje Eksport Innowacje Przemysł Infrastruktura

Ochrona środowiska Energetyka Mieszkalnictwo
Zaangażowanie 

społeczne



Nasze Regiony to:

 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.

Działamy na terenie całej Polski



Wartość kreowanego finansowania gospodarki*

2019 2020 2021

90
mld zł

120
mld zł

122
mld zł

* Wartość akcji kredytowej i gwarancyjnej BGK powiększona o akcję kredytową banków komercyjnych uzyskaną 
dzięki gwarancjom de minimis.

Rozwój gospodarki
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Rewitalizacje kultowych miejsc
Muzeum Śląskie w Katowicach, 
zabytkowy kompleks basenowy 
w Wiśle   

Ekologia
Zakup autobusów 
hybrydowych w Głogowie,
modernizacja sieci 
ciepłowniczej m.in. 
w Grudziądzu i Włocławku

Transport
Zakup tramwajów i autobusów 
miejskich w Toruniu, autobusów 
w Tomaszowie Mazowieckim, zakup 
tramwajów i modernizacja  
infrastruktury tramwajowej 
w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej

Oświata
Budowa szkół i przedszkoli 
m.in. w Lublinie, Poniecu, Płocku, 
Szczecinie, Zielonej Górze 

Wsparcie rozwoju społecznego 
i infrastruktury w regionach 1/2

BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne
i wspiera zrównoważony rozwój 



Modernizacja infrastruktury kolejowej PKP PLK
Inwestycje poprawiają stan linii kolejowych, zwiększają komfort,
prędkość i bezpieczeństwo podróży.

Gwarancja dla branży 
przemysłowej
Dzięki gwarancjom do miast 
(Kraków, Poznań) trafiło 87 
bezemisyjnych autobusów.

Kredyt inwestycyjny Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej

Wsparcie rozwoju społecznego 
i infrastruktury w regionach 2/2

Działania prowadzone przez bank służą zrównoważonemu 
rozwojowi kraju i poprawie jakości życia Polaków. BGK aktywnie 
uczestniczy w finansowaniu reindustrializacji i inwestycji 
infrastrukturalnych. Zapewnia finansowanie projektów, np.:



Sektor Samorządowy w BGK
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Samorządy są kluczowym partnerem BGK

Co piąta ta złotówka 
pożyczana przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
pochodzi z BGK

Zaangażowanie 
kredytowe BGK w sektor 
samorządowy 
odzwierciedla potrzeby 
inwestycyjne 
samorządów

BGK zabezpiecza 
samorządom dostęp 
do finansowania 
uczestnicząc w blisko 
połowie ogłaszanych 
przetargów

Zaangażowanie BGK w sektor samorządowy

1 2 3 4

2017 2018 2019 2020 2021

9,2 10,8 13,8 15,7 17,518
18



Finansowanie Inwestycji Komunalnych
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Podmiot realizujący inwestycję

Realizacja zadania przez partnera 
prywatnego na podstawie umowy PPP 

– finansowanie przez partnera 
prywatnego

Zadanie wykonuje JST – finansowanie 
bezpośrednie

Realizacja zadania przez spółkę –
finansowanie spółki komunalnej

PPPJST Spółka komunalna



Struktura i warunki finansowania

Z budżetu JST
 Drogi 
 Obiekty szkolne i inne 

użyteczności publicznej

Opłaty od mieszkańców 
 Wod-kan
 Ciepłownictwo

Model mieszany
 Infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna
 Transport
 Zagospodarowanie odpadów

1 2 3

Model finansowania zadań 

Struktura i warunki finansowania

Zaangażowanie JST



Bank, we współpracy z sektorem finansowym, udziela poręczeń
i gwarancji dla MŚP, kredytów dla przedsiębiorców oraz 
finansowania na rozwój działalności MŚP. Gwarancje dostępne 
są w sieci banków kredytujących lub u faktorów na terenie 
całego kraju.

Gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych
dla MŚP

* Okres 2013 r. – 31.10.2021  r.
** Raport BGK z badania 2021: „Efekty programu gwarancji de minimis i Cosme”

Wsparcie dla przedsiębiorców 1/3

ponad 220 tys. 
przedsiębiorców 
zabezpieczyło kredyty 
o wartości 211 mld zł*

491 przedsiębiorców 
skorzystało z gwarancji 
spłaty limitów 

faktoringowych na kwotę

3,1 mld zł, zabezpieczając 
u faktorów limity na kwotę: 

4,2 mld zł*

Ponad 300 tys. 
miejsc pracy 
utworzonych lub 
utrzymanych dzięki 
kredytom 
zabezpieczonym 
gwarancjami de 
minimis**
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Oferta gwarancji BGK

* produkt zmodyfikowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. oraz skutków pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę  
Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
** produkt wprowadzony do oferty w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancje BGK
udzielane w trybie portfelowym

Gwarancja de minimis*

1

Gwarancja Biznesmax
z dotacją*

2

Gwarancja
dla sektora rolnego*

3

Gwarancja
spłaty limitu 

faktoringowego**

4
Gwarancja

płynnościowa i na 
inwestycje**

5

Gwarancja
Czyste Powietrze

6

Gwarancja
Wkładu Własnego

7
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 1611 pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej
o wartości niemal 160 mln zł na sfinansowanie wydatków 
związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i 
zapewnienie jej płynności finansowej

 5 108 pożyczek dla studentów, absolwentów, bezrobotnych
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych udzielonych w 
programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

 ponad 911 pożyczek z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
osób rozpoczynających działalność

 608 aktywnych umów z MŚP i 1,38 mld zł wypłaconego 
dofinansowania na innowacje technologiczne

 28,8 tys. pożyczek udzielonych MŚP na kwotę
6,72 mld zł na ich rozwój i wzrost konkurencyjności

Wsparcie dla przedsiębiorców 1/3

* Stan na 30.06.2021 r.
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Bank, we współpracy z sektorem finansowym, udziela
gwarancji spłaty kredytów, limitów faktoringowych i leasingu 
udzielanych przedsiębiorcom na cele bieżące i rozwój ich działalności. 
Gwarancje BGK dostępne są w placówkach banków kredytujących, u 
faktorów lub leasingodawców na terenie całego kraju.

* Okres 2013 r. – 31.10.2022  r.

Wsparcie dla przedsiębiorców 2/3

ponad 270 tys. 
przedsiębiorców
gwarancjami na 

kwotę powyżej 204 
mld zł, 
zabezpieczyło 
kredyty o wartości 

ponad 308 mld zł *

Ok. 900 firm, które 
posiadają gwarancje 
spłaty limitów 
faktoringowych na 

kwotę 6 mld zł. 
Gwarancje te 
zabezpieczają limity 
o wartości powyżej: 

8 mld zł*
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Z gwarancji BGK jako zabezpieczenia spłaty finansowania skorzystało:

Ok. 3,6 tys.
przedsiębiorców
posiadający gwarancje 
spłaty leasingu lub 
pożyczek leasingowych 

na kwotę 914 mln zł,
zabezpieczyło 
finansowanie 
leasingowe o wartości 

powyżej: 1,16 mld zł*



Wsparcie dla przedsiębiorców 3/3

BGK jako bank rozwoju pełni szczególną rolę we wsparciu firm
podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i w czasie 
wychodzenia z niego

 W czasie pandemii przygotowaliśmy dla polskich przedsiębiorców 
kilkanaście programów, w tym 2 programy wyjątkowe na skalę
Europy – gwarancje spłaty limitów faktoringowych oraz 
leasingu/pożyczek leasingowych. 

 BGK uruchomił we współpracy z sektorem bankowym program 
gwarancji kredytowych dla średnich i dużych firm na cele 
płynnościowe, z którego skorzystało ponad 1 700 przedsiębiorstw. 
Z tego programu banki kredytujące objęły gwarancjami BGK o 
wartości prawie 38 mld zł kredyty płynnościowe na ponad 51 mld zł*. 

 We współpracy z firmami leasingowymi, wprowadziliśmy gwarancje 
dla leasingobiorców. W przyszłości zakładamy wprowadzenie nowych 
rozwiązań gwarancyjnych m.in. przy wsparciu z programu Invest EU.

* 15.03.2020 r. – 31.10.2022  r.
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Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt inwestycyjny dla firm Kredyt obrotowy dla szpitaliKredyt obrotowy dla firm

Przeznaczenie  okres kredytowania: 

a) do 3 lat w przypadku kredytów udzielonych w rachunku kredytowym

b) do 2 lat w przypadku kredytów udzielonych w rachunku bieżącym

 waluta: PLN, USD, EUR lub kredyt indeksowany kursem USD, EUR

 możliwość sfinansowania potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 
lub finansowania zwracanego podatku VAT

Korzyści  zabezpieczenie płynności finansowej

 wzrost kapitału obrotowego

 zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej

 elastyczny sposób spłaty kredytu

Formy 
finansowania

 kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

 kredyt w rachunku kredytowym:

a) wypłacany jednorazowo

b) w transzach w linii kredytowej nieodnawialnej

c) w linii kredytowej odnawialnej



Zabezpieczenie ryzyka zmienności kursów walutowych oraz ryzyka zmienności 
stopy procentowej
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Wsparcie dla polskich 
przedsiębiorstw: 
eksporterów i 
importerów

Warunki współpracy 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
klientów

Wiele dostępnych 
produktów lokowania 
nadwyżek finansowych 
dla polskich 
przedsiębiorstw

Wsparcie firm w zawieraniu
transakcji zabezpieczających 
ryzyka zmienności walutowej 
i stopy procentowej w całej 
Polsce – jesteśmy blisko 
naszych partnerów

BWRF

Ekspert  
Poznań

2 X Ekspert 
Warszawa

Ekspert Kraków

Ekspert  Wrocław



program rządowy Finansowe
Wspieranie Eksportu

wsparcie inwestycji uzupełniające instrumenty wsparcia 
eksporterów

długoterminowe 

(powyżej 2 lat)

 kredyty dla nabywcy

 wykupy wierzytelności 

 kredyty dla banku nabywcy

 kredyty strukturyzowane
na finansowanie ekspansji 
zagranicznej polskich 
przedsiębiorstw

 kredyty inwestycyjne*z gwarancją 
KUKE S.A.

 kredyty obrotowe (do 2 lat) z 
gwarancją KUKE S.A.

 finansowania łańcuch dostaw

 gwarancje w obrocie 
zagranicznym

 linie na gwarancje oraz 
akredytywy

krótkoterminowe

(do 2 lat)

 akredytywy zagraniczne:

 potwierdzanie

 dyskontowanie

 postfinansowanie

 prefinansowanie eksportu

*Finansowanie projektów zwiększających eksport z Polski

Finansowe wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej
Unikalna oferta



Finansowanie ekspansji zagranicznej
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Norwegia

Finansowanie
zabezpieczone złożami

43 mln USD

Brazylia, Holandia 

Finansowanie budowy 
zakładów produkcyjnych

100 mln EUR

Chiny, Indie, Meksyk 
Rozbudowa zakładów  
produkcyjnych

22 mln EUR

Grecja

Modernizacja i rozbudowa 
hotelu

15,5 mln EUR

Wielka Brytania 

Finansowanie 

akwizycji

220 mln PLN

USA

Finansowanie

akwizycji

6 mln USD

Węgry

Finansowanie
akwizycji

7,5 mld HUF

Wielka Brytania

Finansowanie budowy 
hotelu w Edynburgu

8,5 mln GBP

Wielka Brytania

Finansowanie 

budowy hotelu w Luton

17 mln GBP

Włochy

Finansowanie nabycia 
aktywów trwałych

3,5 mln EUR

Francja

Finansowanie 

akwizycji

8 mln EUR

Niemcy

Finansowanie budowy 
zakładu produkcyjnego

21 mln EUR

Wielka Brytania

Finansowanie 

akwizycji

56 mln PLN

Francja

Finansowanie nabycia 
aktywów trwałych 

6 mln EUR

Chile

Finansowanie 
inwestycji

700 mln USD



Budujemy nowoczesną polską państwowość poprzez rozwój 
kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

 dzielimy się wypracowanymi zyskami

 wyrównujemy różnice i tworzymy szanse

 pobudzamy kapitał społeczny

 Inspirujemy i aktywizujemy lokalne społeczności

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
https://bgkraportcsr.pl/

Przykłady działań:

rewitalizacja 
zabytków

ochrona zdrowia:
 kardiologia i 

transplantologia dzieci
 kredyty na studia 

medyczne

podnoszenie 
kompetencji 
liderskich w 
samorządach

wsparcie ekonomii 
społecznej

1

2

3

4
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Zaangażowanie społeczne

https://bgkraportcsr.pl/
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MPWiK w Lesznie Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz modernizacja systemu 
wodociągowego na terenie Gminy Lipno 

Opis projektu:
 Nazwa: Finansowanie nakładów inwestycyjnych w majątek

związany z działalnością wodno-kanalizacyjną –
 Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Henrykowo\
 Modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy

Lipno – w tym Budowa nowej Stacji Uzdatnia Wody w Lipnie

 Kwota udzielona przez BGK: 103 mln PLN obligacje przychodowe

 Efekty realizacji projektu:
• poprawa stanu technicznego wyeksploatowanych obiektów

inżynieryjnych oraz wymiana urządzeń technicznych,
• poprawa oczyszczania i efektywności działania zgodnie z

obecnymi standardami UE, w szczególności bloku
biologicznego,

• budowa nowej linii technologicznej stabilizacji osadów
pozyskania biogazu, która posłuży do produkcji energii
elektrycznej oraz cieplnej,

• istotna redukcja ilości osadów pościekowych,
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Andersia Retail Sp. z o.o. 

Opis projektu:

 Finansowanie budowy najwyższego budynku w Poznaniu – Andersia
Silver: 117,5 m wysokości i 25 kondygnacji naziemnych. Projekt
realizowany wraz z Miastem Poznań, międzynarodowym
deweloperem Von Der Heyden Group, doświadczonym generalnym
wykonawcą - PORR S.A., oraz mBank i BNP Paribas;

 Umowa zawarta 18.03.2022;

 Efekty realizacji projektu:  rewitalizacja ścisłego centrum Poznania; 
stworzenie nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni miejskiej - powstanie 
prawie 40 000 m2 ekologicznej (certyfikacja LEED) i nowoczesnej 
przestrzeni biurowej, 3-kondygnacyjny parking podziemny (249 
miejsc parkingowych); 
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Betonhaus Sp. z o.o. 

Opis projektu:

 Nazwa: zmiana sposobu użytkowania budynku Betonhaus i
budynku Browaru Huggera z funkcji oświatowej na funkcję
usługowo-wystawienniczą oraz łącznik;

 Kwota udzielonego wsparcia przez BGK: 50% pożyczka Jessica,
50%, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy limit na TP;

 Efekty realizacji projektu: rewitalizacja Parku Wilsona, powstaną
wysokiej jakości atrakcyjne przestrzenie publiczne, nastąpi
utechnicznienie oraz odrestaurowanie cennych historycznie
obiektów będących pod ochroną konserwatorską ponadto
poprawie ulegnie stan infrastruktury społecznej oraz ułatwiony
zostanie dostęp do usług gastronomicznych, konferencyjnych,
wystawowych oraz biurowo-usługowych.
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Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA

Opis projektu:

 finansowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej OZC (projekt i budowa linii
kablowych SN/NN, kanalizacji kablowej teletechnicznej, stacji
transformatorowych SN/NN, rozdzielnic – zamknięcie pierścienia istniejącej
sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców),

 poprawa płynności finansowej Partnera i spłata zaległych zobowiązań;

 zakup opału na kolejny sezon grzewczy;

 Kwota udzielona przez BGK: 13,7 mln PLN, w tym: 
2,8 mln PLN (kredyt inwestycyjny), 5,2 mln PLN (kredyt obrotowy) oraz 5,6 mln 
PLN kredyt na zakup opału); 

 Efekty realizacji projektu:  

 zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości produkcji i dostaw lokalnego
dostawcy energii elektrycznej i cieplnej (ok. 3,5 tys. odbiorców),

 zmniejszenia emisji CO2 do środowiska naturalnego,

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu (obszaru) usług świadczonych przez
OZC SA - poprawa jakości życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.



25

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Opis projektu:
Projekt polega na finansowanie podatku VAT od zakupów związanych z 
projektem „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla 
składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych 
wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”.

Umowa zawarta 26.05.2022r. 
Kwota udzielonego wsparcia przez BGK: 9,7 mln PL

Jessica 2 /rewitalizacja kwota 14,00 mln zł 
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
mieszkalnego, posiadającego status pustostanu na Centrum 
Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Funkcjonowanie CIES-ICHB 
PAN opierać się będzie na możliwie ścisłym i efektywnym 
powiązaniu sektora nauki z biznesem przy istotnej roli i 
zaangażowaniu społeczeństwa. 
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Powiat Krotoszyński – SP ZOZ Krotoszyn 

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Krotoszynie w celu koncentracji
rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji

Rewitalizacja - budowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego
budynku szpitala powiatowego, która pozwoliła na przeniesienie
świadczonych usług leczniczych w różnych lokalizacjach miasta
Krotoszyna do jednego obiektu m.in. oddziałów SOR, anestezjologii i
intensywnej terapii, wewnętrznego, chirurgicznego, ortopedycznego,
pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego z izbą
przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów.

- wartość projektu:25,5mlnzł /19.09.18 do 04.04.22/

- Jessica 2 /rewitalizacja/ : 20,00 mln zł

- finansowanie - obligacje BGK: 3,00 mln zł

- wkład własny inwestora: 2,5 mln zł
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Województwo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka - szpitala pediatrycznego
wraz z jego wyposażeniem

Projekt inwestycyjny realizowany był m.in. w ramach finansowania
preferencyjnego Jessica /rewitalizacja obszarów problemowych /w ramach
WRPO na lata 2007-2013/.

Placówka to jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali
pediatrycznych w Polsce i jedna z największych lecznic dziecięcych w
środkowej Europie. W nowym szpitalu znajdują się jednoosobowe sale
przeznaczone dla 354 dzieci i ich opiekunów. Placówka ma dziewięć
oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych. W szpitalu zastosowano
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w postaci m.in. poczty
pneumatycznej czy apteki bezobsługowej - robota automatycznie
rozdzielającego leki dla pacjentów.

- wartość projektu: 454 mln PLN /od 22.06.18 do 05.04.22/
- Jessica /rewitalizacja/ : 61,89 mln PLN
- wkład własny inwestora: 53,80 mln PLN
- pozostałe: 338,44 mln PLN
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Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Jessica2 

Termomodernizacja i remont budynków Starostwa 
Powiatowego w Pile
Al. Niepodległości nr 33/35 i 37 

Wartość Projektu 8.353.050,20zł  

w tym  Pożyczka Jessica2 w kwocie 4.372.077,55zł 
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Jessica2  w m. Piła 

Zrealizowano 14 projektów współfinansowanych z preferencyjnych 
środków Jessica2  - wysokość udzielonych pożyczek  to ponad 27 MPLN 
w tym: 
• Poprawa efektywności energetycznej  14 budynków oświatowych tj.  

10 Przedszkoli Publicznych i 4 Szkół Podstawowych  - wartość      
pożyczek   19,6 MPLN       

• Kompleksowa modernizacja :
 4 budynków komunalnych 
 Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet

• Rewitalizacja zabytkowego  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile 
(w tym z Funduszu Dostępności dobudowano zewnętrzną windę)

W trakcie realizacji:
• dwa projekty rewitalizacyjne  - wartość pożyczek 11,6 mln zł 
• poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego  -

wysokość pożyczki 1,3 mln



Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski

ul. Składowa 5
61-888 Poznań
poznan@bgk.pl



Niniejszy dokument został przygotowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (BGK).

Żadne oświadczenie czy gwarancja, wyrażona bądź domniemana,
nie świadczy, ani obecnie, jak i w przyszłości, o prawidłowości jak
i kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jak i jego spółki zależne, pośrednicy czy 
pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub zaniechania po 
stronie osób korzystających z poniższych informacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jego spółki zależne, pośrednicy
i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za straty, szkody lub 
wydatki wynikające z wykorzystywania poniższych informacji lub 
działania w oparciu o nie.

Wszelkie opinie, poglądy zawarte w niniejszym dokumencie 
odzwierciedlają stanowisko BGK i mogą ulec zmianie bez konieczności 
uprzedniego zawiadamiania.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zobowiązany do aktualizowania 
informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Przy sporządzaniu 
niniejszego dokumentu nie brano pod uwagę żadnych celów inwestycyjnych, 
sytuacji finansowej czy potrzeb jakiegokolwiek odbiorcy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane zostały wyłącznie
w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej. 
Nie stanowią one oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna 
papierów wartościowych związanych z BGK, ani innych papierów 
wartościowych i inwestycji. Niniejszy dokument ani jego treść nie stanowi 
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągania zobowiązań oraz 
nie ma z nimi  żadnego związku.

BGK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych materiałów 
przez jakąkolwiek osobę.

Zastrzeżenie
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