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Departament Klienta Biznesowego

Linie kredytowe

 Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie – może być przeznaczony:

 Budowa, rozbudowa, modernizacja: budynków i budowli produkcyjnych

 Zakup i instalacja: maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, sprzętu do 
sterowania procesem produkcji, systemów komputerowych do zarządzania 
gospodarstwem

 Kredyt z linii Z na zakup użytków rolnych

 Kredyt z linii PR na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

 Budowa, rozbudowa i modernizacja: budynków i budowli do przetwórstwa i 
magazynowania produktów

 Zakup i instalacja: maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowa i 
przygotowania produktów do sprzedaży

 Specjalistycznych środków transportu

Kredyty z dopłatami ARiMR  

do oprocentowania
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Departament Klienta Biznesowego

Linie kredytowe

 Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych 
rolników– MRcsk

 Pomoc nie może przekroczyć równowartości 70.000 EUR i 60 % kwoty 
kredytu. 

 Wypłacany w dwóch ratach: 

I rata - 80% kwoty pomocy 

II rata – 20 % kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

Kredyty z dopłatami ARiMR 

do kapitału MR CSK 
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Departament Klienta Biznesowego

Podmioty mogące ubiegać się o kredyty inwestycyjne 

Młody rolnik – osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

 w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat,

 jest mikro i małym przedsiębiorstwem, 

 posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim 

świadectwem lub dyplomem (jest możliwość uzupełnienia kwalifikacji w okresie 3 

lat od dnia zawarcia umowy kredytu),

 po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako 

kierujący tym gospodarstwem,

 zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa stanie 

się aktywnym zawodowo rolnikiem,

 przedłoży plan inwestycji którego realizacja rozpoczyna się w okresie 9 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie nadwyżki bezpośredniej w 

wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu,

 nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt, w przypadku osoby 

która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym przed 

dniem złożenia wniosku.
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Departament Klienta Biznesowego

Linie kredytowe

ARiMR ogłosiła informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach      

Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych na inwestycje związane z:

 rozwojem produkcji prosiąt - max dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ; 

 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; 

 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

 Niski wkład własny minimum 10% wartości netto projektu

 Nabór wniosków od 19 października do 17 listopada 2015 r. 

 Może być przeznaczony:

 budowy, przebudowy, remontu, modernizację budynków lub budowli wykorzystywanych do 

produkcji rolnej, 

 zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej,

 budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na 

warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt Unia na finansowanie projektów w ramach 

unijnego budżetu 2014-2020
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Departament Klienta Biznesowego

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny

1. Złożenie przez kredytobiorcę w Banku wniosku o kredyt wraz z:

 planem inwestycji, 

 oświadczeniem podmiotu ubiegającego się o kredyt preferencyjny,

 oświadczeniem  podmiotu ubiegającego się o kredyt z linii MRcsk o sposobie 
uzyskania kwalifikacji (w przypadku ich braku),

 oświadczeniem podmiotu ubiegającego się o kredyt na zasadach pomocy de 
minimis wraz z formularzem informacji o pomocy de minimis,

 oświadczeniem sprzedawcy,

 dokumentami świadczącymi o wielkości posiadanych użytków rolnych (umowy 
kupna, darowizny, dzierżawy, decyzja o dopłatach bezpośrednich),

 wypisem z rejestru gruntów kupowanych użytków rolnych,

 informacją o planie ich przestrzennego zagospodarowania,
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Departament Klienta Biznesowego

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny - cd

 oświadczeniem klienta czy jest płatnikiem VAT, czy objęty jest zryczałtowanym 
systemem zwrotu podatku VAT,

 oświadczeniem klienta upoważniającym Bank do przekazania jego danych 
osobowych w celu uzyskania limitu na I ratę csk,

 dokumentami świadczącymi o możliwości skorzystania z kredytu w linii MRcsk,

 innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

2. Rezerwacja w CBO limitu akcji kredytowej i limitu dopłat na dany rok. 

3. Uzyskanie potwierdzenia z CBO o przyznanym limicie.

4. Przeprowadzenie u kredytobiorcy udokumentowanej kontroli przed udzieleniem 
kredytu.

5. Przyjęcie prawnych zabezpieczeń.
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Departament Klienta Biznesowego

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny - cd

6. Sprawdzenie przed udzieleniem kredytu, czy wystąpi efekt zachęty, który

powinna wywołać pomoc ARiMR w formie dopłat do oprocentowania albo

częściowej spłaty kapitału.

Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty jeżeli prace nad danym projektem 

lub odpowiednie działania rozpoczęły się nie wcześniej niż w dniu złożenia

wniosku o kredyt.

Nie obowiązuje w przypadku dopłat do oprocentowania kredytów:

 „klęskowych”,

 stosowanych jako pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie 

lub pomoc de minimis w rybołówstwie.
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Departament Klienta Biznesowego

Działalności wspomagane przez ARiMR w poszczególnych 

liniach kredytowych

 Rolnictwo i rybactwo

 uprawy zbóż, roślin strączkowych, oleistych na nasiona, warzyw, ziemniaków i 
in. roślin bulwiastych, winogron, drzew i krzewów owocowych, wikliny, roślin 
energetycznych, tytoniu, roślin aromatycznych,

 chów i hodowla zwierząt (m. in. bydła, świń, drobiu, koni, owiec, kóz, strusi, 
królików),

 chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych.

 Przetwórstwo przemysłowe 

 produkcja artykułów spożywczych – np. przetwarzanie i konserwowanie 
mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka i 
wyrób serów, produkcja olejów i tłuszczów,

 produkcja miodu pitnego i cydru,

 produkcja materiałów opałowych wykonanych ze słomy lub produktów 
pochodzących z rolnictwa (wikliny, roślin energetycznych, użytków zielonych).

 Działy specjalne produkcji rolnej – np. uprawy w szklarniach, tunelach 
foliowych, uprawa grzybów, wylęgarnie drobiu, chów drobiu (tj. powyżej 80 szt. -
nieśny lub 100 szt. – rzeźny) oraz zwierząt futerkowych.
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Departament Klienta Biznesowego

Okres spłaty kredytu, karencji, wysokość oprocentowania

Linie RR PR Z MRcsk

okres kredytowania 15 lat 15 lat 15 lat nie krótszy niż 5 lat

karencja 2 lata 2 lata 2 lata ustala Bank

Opłaty i prowizje w całym 

okresie kredytowania

0,49% kwoty kredytu 

– opłata za przyjęcie i 

rozpatrzenie wniosku; 

pozostałe prowizje  0% 

0,49% kwoty kredytu –

opłata za przyjęcie i 

rozpatrzenie wniosku; 

pozostałe prowizje  0% 

0,49% kwoty kredytu –

opłata za przyjęcie i 

rozpatrzenie wniosku; 

pozostałe prowizje  0% 

0,49% kwoty kredytu –

opłata za przyjęcie i 

rozpatrzenie wniosku; 

pozostałe prowizje  0% 

oprocentowanie dla Banku –

aktualnie
3M WIBOR + 1,8 p.p. 3M WIBOR +1,8 p.p 3M WIBOR + 1,8 p.p ustala Bank

oprocentowanie płacone 

przez kredytobiorcę

0,67 oprocentowania 

dla Banku, nie mniej 

niż 3% , 

0,67 oprocentowania 

dla Banku, nie mniej niż 

3%, 

0,67 oprocentowania 

dla Banku, nie mniej niż 

3%, 

j.w.  w wysokości 

ustalonej przez Bank

dopłata ARiMR do 

oprocentowania/częściowa 

spłata kapitału - csk dla 

MRcsk

dopłata stanowi 

różnicę pomiędzy 

oprocentowaniem dla 

Banku a 

oprocentowaniem dla

kredytobiorcy 

dopłata stanowi 

różnicę pomiędzy 

oprocentowaniem dla 

Banku a 

oprocentowaniem dla

kredytobiorcy 

dopłata stanowi 

różnicę pomiędzy 

oprocentowaniem dla 

Banku a 

oprocentowaniem dla

kredytobiorcy 

wysokość pomocy csk

nie może przekroczyć 

równowartości 70.000 

EUR i 60% kwoty 

udzielonego kredytu
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Warunki kredytowania w innych bankach

Bank

Maksymalne

opłaty i prowizje 

w całym okresie 

kredytowania

Maksymalna 

marża 

kredytowa

Pekao SA 0,49 1,80

Bank Zachodni WBK S.A. 1,40 1,95

Raiffeisen Bank Polska S.A. 0,90 2,30

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 0,00 2,48

BNP Paribas Bank Polska S.A. 1,00 2,50

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 1,85 2,50

SGB-Bank S.A. 1,85 2,50

Krakowski Bank Spółdzielczy 2,00 2,50



• Kompleksowa oferta kredytowa obejmująca finansowanie bieżące – w tym kredyt 

w rachunku bieżącym a także leasing.

• Elastyczny proces kredytowy i szybka decyzja.

• Bieżące wsparcie dedykowanego Doradcy – jeden kontakt w Banku.

• Nowoczesny, wyjątkowo bezpieczny system bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

• Bankowość mobilna - dostęp do rachunku i produktów bankowych 

przez smartfona lub tablet.

• Dodatkowe korzyści poza bankowe.

DLACZEGO PEKAO TO DOBRY WYBÓR DLA SEKTORA ROLNICZEGO

Dojeżdżamy do Klientów oraz oferujemy pomoc 
w przygotowaniu wniosku kredytowego. 
Zapraszamy do kontaktu 
Menadżer ds. Rozwoju Agro Biznesu  - Monika Milszewska tel. 603744631 


