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Struktura kapitałowa SPÓŁDZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ (SGB) 
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SPÓŁDZIELCZY	

SGB-Bank	SA	
Bank	

Zrzeszający	202	
Banki	

Spółdzielcze	

Pozostajemy	godnym	zaufania	partnerem	finansowym,	
korzystającym	z	wieloletniego	doświadczenia,	spółdzielczej	tradycji	
i	wartości	społecznych.	Dostarczamy	bezpiecznych	produktów	w	
przyjaznej	ofercie,	dopasowanej	do	potrzeb	klientów.	Jesteśmy	
bankiem	dla	każdego,	w	bliskim	sąsiedztwie.		



Rola Banku Spółdzielczego 
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•  relacje	z	klientem	
•  relacje	z	instytucjami	
zewnętrznymi	

•  instytucja	lokalna,	zawsze	
blisko	

•  wsparcie	środowisk	lokalnych	
•  praca	z	młodzieżą	

•  kreuje	rozwiązania	biznesowe	
•  rozwiązania	szyte	na	miarę,	
elastyczne	

•  kredyty,	(w	tym	unijne)	i	
gwarancje	

•  depozyty	
•  e-bankowość	
•  operacje	skarbowe	

BANKIER	 DORADCA	

MECENAS	PARTNER	



KREDYTY	PREFERENCYJNE		
I	KOMERCYJNE	

LEASING	

FAKTORING	
	

	GWARANCJE	

KARTY	KREDYTOWE	

	DORADZTWO	

UBEZPIECZENIA	

EMISJA	OBLIGACJI	

USŁUGI	WINDYKACYJNE	

				
	

RACHUNKI	I	DEPOZYTY	
	
	OPERACJE	ZAGRANICZNE	

ROZLICZENIA	

DYSTRYBUCJA	JEDNOSTEK		
UCZESTNICTWA	I	

FUNDUSZY	INWESTYCYJNYCH	

Kompleksowa	oferta	finansowa	
	Spółdzielczej	Grupy	Bankowej	
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•  kredyty,	w	tym	unijne	
•  rachunki	i	depozyty	
•  operacje	skarbowe	
•  e-bankowość	

BANKIER	



Doradzamy 

„Jeśli w ogóle istnieje coś takiego, jak sekret sukcesu, to jest nim 
umiejętność zrozumienia perspektyw tej drugiej osoby, spojrzenia 

na daną sprawę z jej punktu widzenia, a nie tylko z własnego” 

Henry Ford 



Różne możliwości finansowania projektów rolnika - kredyty 
q kredyty komercyjne AGRO w Bankach SGB 

q kredyty w ramach finansowania fabrycznego 

q kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) 

q kredyty preferencyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) 

q kredyty unijne , gwarancje na zaliczki umożliwiające  realizację projektów z udziałem 
środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

q Karta kredytowa  AGRO 

DORADZTWO	BANKU	



§  dostarczenie kapitału - finansowanie 
§  bezpośredni, łatwy kontakt z rolnikami (bliskość banków spółdzielczych) 
§  doradztwo 
§  rozpatrzenie wniosku o kredyt 

 decyzja  o  udzieleniu  kredytu  =  decyzja  o  przyznaniu pomocy publicznej 

§  inicjowanie zmian w warunkach udzielania pomocy lub udział w pracach nad nowymi 
rozwiązaniami co pozwala wypracować modele bardziej elastyczne  
i korzystne dla wszystkich uczestników systemu rozwiązania 

 
 

        Kluczowa rola banków  w systemie kredytów preferencyjnych 
dla rolnictwa z dopłatami ARiMR 



Preferencyjne linie kredytowe ARiMR w 2016 r. 

	
z dopłatami do oprocentowania: 

 
RR -  inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym  
Z - zakup użytków rolnych 
PR - inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, 

ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup 
akcji lub udziałów 

 
nKL01- klęskowy inwestycyjny 
nKL02- klęskowy obrotowy 
	

	

z częściową spłatą kapitału: 
 

MRcsk – zakup użytków rolnych przez 
młodych rolników  

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 



Najpopularniejsze inwestycje rolników w 2015 r. finansowane kredytami z 
dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 

oprocentowania 
Rodzaj inwestycji  Kwota /mln zł/ Efekt finansowania 

zakup gruntów rolnych 825,6 28,5 tys. ha 

zakup, budowę, przebudowę i remont połączony z 
modernizacją budynków 

318,8 679,3 tys. m2 

zakup maszyn lub urządzeń 61,0 1,6 tys. szt. 

zakup ciągników 58,8 308 szt. 

szklarnie i tunele foliowe 43,2 200,4 tys. m2 

zakup kompletnych linii technologicznych 40,8 140 szt. 

zakup kombajnów 34,0 72 szt. 

Źródło:	Sprawozdanie	z	działalności	ARiMR	za	2015	r.		



Kredyty z pomocą ARIMR 

W 2015 r. banki Spółdzielczej Grupy Bankowej udzieliły 
2.953 kredyty z pomocą ARiMR na łączną kwotę ponad 
489,15 mln zł, co daje 38% udział SGB w rynku kredytów 
preferencyjnych pod względem liczby oraz 30% udział pod 
względem kwoty.  

w tys. zł

liczba kwota liczba kwota

SGB 2 953 489 149,56 38% 30%

pozostałe banki 4 788 1 148 479,88 62% 70%

RAZEM 7 741 1 637 629,44 100% 100%

Bank
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Zakup ciągnika – przykładowe sposoby sfinansowania 
Kredyt	preferencyjny	z	
dopłatami	ARiMR	do	
oprocentowania	

Kredyt	komercyjny	

Kredyt	w	
ramach	
finansowania	
fabrycznego	z	
Ursus	S.A.	

Leasing	

Dotacja	z	PROW	2007-2013	
	+	kredyt	unijny	i/lub	gwarancja	na	zaliczkę	



Finansowanie projektu unijnego  
 

Koszty projektu 
podlegającego 

dofinansowaniu 

koszty kwalifikowalne 
 (podlegające dotacji) koszty niekwalifikowalne 

Przykładowe formy 
finansowania 

1 dotacja środki własne środki własne 

2 Kredyt unijny SGB środki własne 

3 
zaliczka  

(+ gwarancja banku) środki własne 
środki własne 

4 
zaliczka 

(+ gwarancja banku) Kredyt unijny SGB 
środki własne 

5 Kredyt unijny SGB 

Montaż	finansowy	projektu	



Jakie korzyści może uzyskać rolnik korzystający z kredytu? 

1.  uzyskanie odpowiedniej skali działalności gospodarczej, 
2.  zwiększenie efektywności gospodarstwa, między innymi przez obniżkę kosztów czy też 

poprawienie terminowości wykonania prac, 
3.  ułatwienie procesu dostosowawczego gospodarstwa do zmieniających się warunków 

ekonomicznych, 
4.  możliwość skorzystania ze środków unijnych, 
5.  wyrównanie sezonowych zmian sald wpływów i wydatków,  
6.  ochronę gospodarstwa przed ryzykiem przyrodniczym i ekonomicznym, 
7.  zapewnienie ciągłości istnienia gospodarstwa.  

W wyniku powyższych korzyści w większości wypadków nastąpi również poprawa sytuacji 
dochodowej rolnika. 



Przykładowe projekty 
realizowane na obszarach wiejskich 

 z udziałem Banków SGB 



PRZYKŁAD 1 - jakość 

Przedsięwzięcie:  wybudowanie i wyposażenie szklarni o powierzchni zabudowy 3,456m 2 oraz koszty uruchomienia I cyklu 
produkcji 

Kredytobiorca: rolnik (dział specjalny) 

Koszt przedsięwzięcia: 570.762,00 PLN 

Finansowanie: 

•  środki własne: 30% 

•  kredyt  inwestycyjny 70% (SGB-Bank SA i Bank Spółdzielczy SGB)   

Okres kredytowania: 14 lat 

Efekt inwestycji: funkcjonująca szklarnia, w której rolnik uprawia  pomidory na matach kokosowych  

• Uprawa pomidorów na matach kokosowych jest nowoczesną technologią, przyjazną dla środowiska naturalnego. Po 
zakończeniu procesu produkcyjnego matę można kompostować i używać do nawożenia gruntów rolnych, w przeciwieństwie 
do mat z wełny mineralnej, które po zakończeniu uprawy trzeba poddać procesowi utylizacji. 



PRZYKŁAD 2 – w kierunku tradycji 
 

Przedsięwzięcie: zakupu pieca piekarniczego olejowo-gazowego 5-komorowego z komorą gazowniczą, przesiewacza mąki, 
mieszacza do wody, aparatów załadowczych, samochodu ciężarowego oraz wykonanie wylewki 
żywicznej 

Kredytobiorca: mikroprzedsiębiorca (piekarnia) 

Koszt przedsięwzięcia: 320.256,10  PLN 

Finansowanie: 

•  środki własne 

•  dotacja z PROW 2007-2013  działanie „Tworzenie 

      i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 131.252,50 PLN 

•  kredyt z linii „Wiarygodny Partner” EFRWP (Bank Spółdzielczy SGB)   

Okres kredytowania: 8 lat 

Efekt inwestycji: podwyższenie konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez modernizację piekarni 
oraz zakup samochodu ciężarowego 



PRZYKŁAD 3 – energetyka odnawialna 

Przedsięwzięcie: budowa biogazowni 

Kredytobiorca: spółka z o.o.  

Koszt przedsięwzięcia: 13.346.329,00 PLN 

Finansowanie: 

•  Środki własne: 25 % 

•  SGB-Bank S.A. 40% kredyt krótkoterminowy 

                        35%  kredyt długoterminowy na 10 lat 

                                     finansowanie VAT 

Projekt ubiega się o dofinansowanie  z NFOŚiGW 

Efekt inwestycji: funkcjonująca biogazownia 



Instrumenty finansowe wspierające rozwój 
MŚP 



JEREMIE: Wspólne europejskie zasoby dla MŚP 
  (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) 

 

JEREMIE  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska, oferujący wsparcie finansowe 

mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności 

z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: 

●  rozpoczynają działalność (start-upy), 

●  nie posiadają historii kredytowej, 

●  nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 

Inicjatywa JEREMIE w Polsce wdrażana jest na poziomie  

regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

W ramach RPO 2007-2013 do projektu przystąpiło 7 województw: 

zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie,  kujawsko-pomorskie,  

  dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie. 

 

Środki	unijne:	instrumenty	inżynierii	
finansowej	

		



	
Schemat	struktury		wdrażania	inicjatywy	JEREMIE	w	Polsce	

	

		

źródło:		hap://www.bgk.com.pl	

Środki	unijne:	instrumenty	inżynierii	
finansowej	

W	województwie	kujawsko-pomorskim	menadżerem	projektów	jest	Kujawsko-Pomorski	Fundusz	Pożyczkowy,	zaś	w	pozostałych	
-	Bank	Gospodarstwa	Krajowego.	



Produkty oferowane przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE przez pośredników to m.in.: 

●  pożyczka – udzielana przez Fundusze Pożyczkowe lub banki współpracujące z Menadżerem Funduszu Powierniczego 

(MFP); 

●  kredyt bankowy – udzielany przez banki (spółdzielcze, sieciowe) współpracujące z MFP: 

o  zabezpieczony poręczeniem Funduszu Poręczeniowego współpracującym z MFP, 

o  zabezpieczony poręczeniem MFP oferowanym w ramach kredytu przez bank finansujący. 

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności 

gospodarczej w zakresie jej budowy, rozbudowy lub rozszerzania. 

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 

o  pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

o  finansowanie celów konsumpcyjnych, 

o  spłatę pożyczek i kredytów, 

o  spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 

		

Środki	unijne:	instrumenty	inżynierii	
finansowej	



Korzyści dla przedsiębiorcy 
korzystającego z produktów JEREMIE 

 

 1) zwiększenie dostępności do kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest szczególnie 
istotne dla małych firm i/lub rozpoczynających działalność;  

 

2) skrócenie procedury uzyskania kredytu, w związku z możliwością szybkiego pozyskania poręczenia;  

 

3)  uzyskanie poręczenia za pośrednictwem Banku; 

 

4) podejmowanie nowych projektów, finansowanie inwestycji oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, modernizacja i tworzenie miejsc pracy; 

 

 5)  możliwość korzystania z finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców: - we wczesnej fazie rozwoju, 
nieposiadających odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji oraz historii kredytowej. 



Dbamy o miejsca, w któryh żyjemy 

Bank	Spółdzielczy	jako	mecenas	lokalnego	
środowiska		i	rolnictwa	



		

	

Dziękuję	za	uwagę		
	

Hanna Gilicińska-Cieślak 
Departament Produktów Bankowych i Procedur SGB-Bank S.A. 

hanna.gilicinska-cieslak@sgb.pl 
 

www.agro-sgb.pl	
	


