
TISE: 10 lat finansowania PES: 
etyka, prostota, doświadczenie, 

partnerstwo; instrumenty finansowe, w 
tym pożyczki preferencyjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Materiał opracowany  przez Słowińską Grupę Rybacką 

współfinansowany jest  ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” PROW 2014-2020
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2016…

TISE jako członek 
założyiel FEBEA 
(Europejska
Federaja Banków 
Etycznych i 
Alternatywnych)

W 2008r. TISE 
udzieliło pierwsze 
pożyczki dla 
organizacji 
pozarządowych

TISE jako pośrednik finansowy w 
pilotażu udzielania pożyczek dla 
podmiotów ekonomii społecznej –
programie udzielania preferencyjnych 
mikropożyczek finansowanym ze 
środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego an Social Fund

Historia TISE



…2016

2017

Od maja 2017 TISE jako lider 
w konsorcjum z Fundacją 
Stocznia, Związkiem Miast 
Polskich prowadzi projekt 
innowacyjnych testowania 
płatności za rezultat w 
mechanizmie Social Impact 
Bonds 

2018

TISE składa oferty 
przetargowe na 
pośrednika finansowego 
programu pożyczek 
preferencyjnych dla PES 
w nowym przetargu BGK 
w 4 makroregionach

Historia TISE

2019

TISE uruchamia projekt  
Social Venture Capital 

W grudniu 2016 TISE podpisało 
umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego (BGK) jako pośrednik 
finansowy w 4 makroregionach, 
udzielający pożyczek 
preferencyjnych dla podmiotów 
ekonomii społecznej



Instrumenty finansowe

• Pożyczki:
– Pożyczki preferencyjne (program POWER);

– Pożyczki z gwarancją EaSI;

– Pożyczki – pomostowe. 

• Social Venture Capital;

• Wspólne Inwestycje Społeczne (WIS) – social
impact bonds. 



POŻYCZKI: PREFERENCYJNE I ZE 
ŚRODKÓW WŁASNYCH



Dla kogo?

Podmioty ekonomii społecznej

 spółdzielnie socjalne,

 organizacje pozarządowe,

 spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,

 kościelne osoby prawne,

 spółki non-profit,

 organizacje prowadzące podmioty reintegracyjne: Centrom

Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS),

Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii

Zajęciowej (WTZ).



Jakie warunki musi spełnić PES? 

 PES ma osobowość prawna,

 PES to mikro, mały lub średni przedsiębiorca,

 organem prowadzącym PES nie jest JST,

 przedsięwzięcie PES jest finansowo wykonalne,

 PES wykaże realne źródło spłaty pożyczki,

 źródłem spłaty pożyczki PES nie są inne środki publiczne,

 PES nie ma zaległości w US, ZUS,

 PES ma status w rejestrze BIG i BIK – bez zastrzeżeń,

 PES przedstawia odpowiednie zabezpieczenie pożyczki,

 PES nie przekracza limitu dopuszczalnej pomocy de minimis,

 PES wykazuje i deklaruje uzyskanie korzyści społecznych.



Pożyczka na start

Maksymalna kwota pożyczki do 100 tys. zł.

 Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek, w 

tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie 

miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne wynosi 1,75%

 Wysokość oprocentowania może zostać obniżone do poziomu 

0,88% w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego 

przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.

 brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.



Pożyczka na rozwój

Maksymalna kwota do 500 tys. zł.

 Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod 

warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy :



Pożyczka na rozwój

Oprocentowanie roczne wynosi 

 1,75% dla pożyczki do kwoty 100 tys. PLN,

 Wysokość oprocentowania może zostać obniżona o połowę 

do poziomu 0,88%, w przypadku, gdy jednym z celów 

realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc 

pracy,

 Pożyczka powyżej kwoty 100 tys. PLN: oprocentowanie 

pożyczki ustalane jest jako oprocentowanie rynkowe (8%), 

które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy jednym z celów 

realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie 

nowego miejsca pracy.



Pożyczki preferencyjne 
2013 – dziś 

2013-2016 2017- dziś

Liczba pożyczek 500 521

Liczba organizacji, które 
otrzymały pożyczki 450 331

Kapitał udzielonych pożyczek 39 mln PLN 52 mln PLN

Liczba utworzonych miejsc
pracy

500 375



Pożyczki udzielone ze środków 
własnych:  2008 - dziś

Liczba pożyczek Kapitał udzielonych 
pożyczek

Pożyczki ze środków 
własnych

475 96 mln PLN

Pożyczki ze środków 
własnych z gwarancją EaSI 69 21 mln PLN



SOCIAL VENTURE CAPITAL



Informacje podstawowe

TISE uruchomiło projekt finansowany ze 
środków europejskich pn. Social Venture Capital, 
w wyniku konkursu przeprowadzonego przez 
Ministerstwo Rozwoju 



Social Venture Capital

Kwota całkowita inwestycji: 11,4 mln PLN

Okres budowania portfela inwestycji:  30 czerwca 
2023;

Okres inwestycji : do 10 lat;

Kwota maksymalna inwestycji: do 1 mln PLN 

Źródło finansowania: POWER i środki własne TISE. 



Oferta TISE

 Kapitał lub pożyczki podporządkowane,
 Doradztwo dla PES, które skorzystają z tego 

instrumentu.

Dla kogo ?

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które skutecznie działają 
w następujących obszarach:
 tworzenia miejsc pracy dla osób  zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
 realnego polepszanie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez wsparcie w uzyskaniu/utrzymaniu 
samodzielności lub usługi opiekuńcze,

 ekologii



Jakie wymagania musi spełniać 
PES?

 Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie 
samodzielnie funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się 
organizacyjnie zachowując zdolność obsługi instrumentu 
inwestycyjnego

 Przedsiębiorstwo ma klarowną, realną wizję osiągnięcia, w 
wyniku realizacji inwestycji, konkretnych, mierzalnych i 
jakościowych efektów. Dodatkowym atutem będzie 
wypracowanie efektywnego, możliwego do powielenia 
modelu ekonomii społecznej opartej o zdrowe zasady 
biznesowe

 Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół 
gotowy połączyć konsekwentną i długofalową realizację 
celów społecznych i biznesowych.



Jakie wymagania musi spełniać 
PES?

 Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie 
samodzielnie funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się 
organizacyjnie zachowując zdolność obsługi instrumentu 
inwestycyjnego

 Przedsiębiorstwo ma klarowną, realną wizję osiągnięcia, w 
wyniku realizacji inwestycji, konkretnych, mierzalnych i 
jakościowych efektów. Dodatkowym atutem będzie 
wypracowanie efektywnego, możliwego do powielenia 
modelu ekonomii społecznej opartej o zdrowe zasady 
biznesowe

 Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół 
gotowy połączyć konsekwentną i długofalową realizację 
celów społecznych i biznesowych.



Kiedy ?

Trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami,

Pierwsza umowa: druga połowa 2019r.



WSPÓLNA INWESTYCJA SPOŁECZNA 
– SOCIAL IMPACT BONDS



Obligacje społeczne

Innowacyjny mechanizm finansowy, 
w którym podmiot publiczny (zleceniodawca) 
wchodzi w porozumienie z usługodawcą i inwestorem 
i zobowiązuje się zapłacić uzgodnioną kwotę 
pod warunkiem osiągnięcia określonych z góry rezultatów.
Social Finance 2011; OECD 2015 

Ludziom nie jest potrzebne czterocalowe wiertło, 
ludzie chcą mieć czterocalową dziurę.

Theodore Levitt



TRUST BON – Inwestycja w społecznie 
opłacalny efekt

• Celem projektu jest stworzenie koncepcji akceleratora
obligacji społecznych w obszarze dostępności usług
opieki i wsparcia na rzecz osób zależnych, które ze
względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia lub
szczególne nagromadzenie problemów nie są w stanie
funkcjonować samodzielnie lub funkcjonują wyłącznie
w oparciu o zasoby rodziny.

• Ideą akceleratora jest zapewnienie rozwoju
ekosystemu dla wdrażania innowacyjnych
instrumentów finansowania obligacji społecznych



TRUST BON – Inwestycja w społecznie 
opłacalny efekt

Partnerzy:

 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych SA (TISE) - Lider;

 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” (Stocznia);

 Związek Miast Polskich (ZMP).



Założenia Akceleratora

 Płatność za rezultaty;
 Transparentność (poprzez platformę

internetową: www.obligacjespoleczne.eu);
 Pozyskanie inwestorów (rola Organizatora);
 Ograniczony udział inwestorów w ryzyku

finansowym – na etapie testowania – w ramach
projektu;

 Przetestowanie modelu w kilku JST;
 Trwałość projektu - możliwość powtórzenia

„sukcesu”;
 Bieżąca ewaluacja.



Dziękuję za uwagę! 

Teresa Zagrodzka
Dyrektor działu ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

www.tise.pl, facebook/tisesa, mail: pes@tise.pl
teresa.zagrodzka@tise.pl  

tel. 22 636 07 40,  wew: 35
502 394 775




