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PREZENTACJE

Gospodarstwo prowadzone przez Alicję 
i Józefa Korczyków przeszło boom inwe-
stycyjny w latach 2009–2011. Wtedy po-
wstała nowa obora wolnostanowiskowa 
dla krów mlecznych z halą udojową i sta-
cją żywieniową. Obecnie ich stado podsta-
wowe liczy 90 sztuk, a ogólna liczba utrzy-
mywanego bydła to prawie 240 sztuk. Na 
70 ha uprawiane są m.in. kukurydza, bu-
raki i zboża.

Kontakt od dilera
Po oddaniu do użytku obory, kolejnym 

celem inwestycyjnym rodziny Korczyków 
stała się ładowarka teleskopowa. Jak wia-

domo, sprzęt ten w gospodarstwie produ-
kującym mleko jest ważniejszy od ciągni-
ka. Pracuje codziennie, a dzięki zwrotności 
i lepszym parametrom udźwigu i zasięgu 
ramienia znacznie przewyższa ładowacz 
czołowy zamontowany na traktorze. Decy-
zja o zakupie ładowarki teleskopowej zapa-
dła, ale po inwestycji budowlanej zabrakło 
na nią środków. Potrzebna była pożycz-
ka, która pozwoliłaby sfinansować zakup 
w 100%. Po wybraniu w 2010 r. konkret-
nego modelu wycenionego na 205 tys. zł 
netto – Deutz-Fahr Agrovector 29.6 – roz-
poczęły się poszukiwania źródła finanso-
wania. Z pomocą przyszedł diler, u które-

go ładowarka miała być kupiona – firma 
Agromarket Jaryszki. Jej przedstawicie-
le podali kontakt do Jakuba Glapy pra-
cownika firmy BZ WBK Leasing. Po tele-
fonicznym umówieniu spotkania odbyło 
się ono w gospodarstwie. Sprowadziło się 
do przeprowadzenia wizji lokalnej i oce-
ny potencjału produkcyjnego oraz przed-
stawienia listy wymaganych dokumentów.

Wystarczyły 
dokumenty z biurka

– Właściwie nie musieliśmy się o nie sta-
rać, gdyż większość mieliśmy w domu. By-

ły to nakaz podatku rol-
nego, polisa ubezpiecze-
nia budynków, zaświad-
czenie o nadaniu nume-
ru NIP i Regon. Dodat-
kowo z powodu zaku-
pu ładowarki, z pomocą 
dofinansowania z pro-
gramu PROW, potrzeb-
na była również umowa 
z ARiMR – wylicza Bar-
tosz Korczyk, syn rolni-
ków z Gabina. – W cza-
sie drugiego spotkania 
z przedstawicielem spółki 
banku BZ WBK Leasing 
wszystkie dokumenty 
mieliśmy przygotowa-
ne, a samo podpisanie 
umowy zajęło nam zale-
dwie pół godziny. Waż-
ne, że pożyczkę załatwi-
liśmy w przeciągu tygo-
dnia i nie musieliśmy ni-
gdzie jeździć – podkreśla 
Józef Korczyk. Zaska-
kuje to, że nie były po-

Zabezpieczeniem pożyczki na ładowarkę w BZ WBK Leasing jest tylko maszyna, a inny bank żądał jeszcze wpi-
su w hipotece – wspomina Bartosz Korczyk.

Pożyczka 

z BZ WBK Leasing
Większość rolników z gospodarstw rodzinnych jest przyzwyczajona do 

zaciągania pożyczek w banku spółdzielczym, w którym mają konta. Tropem 

tym nie poszli gospodarze z Gabina koło Środy Wielkopolskiej, którzy kupili 

już drugą maszynę, pożyczając pieniądze na zakup z BZ WBK Leasing.Tekst i zdjęcia: Krzysztof Płocki


