
Zwrotne instrumenty finansowe
dla podmiotów ekonomii społecznej



Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

 1991: TISE powstaje jako fundusz venture capital;



TISE S.A.

 1991: TISE założone z inicjatywy MPiPS, z udziałem FISE, BISE, Crédit
Coopératif – francuski bank spółdzielczy, 120 lat doświadczenia w ekonomii
społecznej

 2002: Europejska Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA

 1991-2008 fundusz venture capital

 2008: fundusz pożyczkowy (dla MŚP i NGO)

 2018: Social Venture Capital

 2013: pożyczki preferencyjne dla PES BGK

 2016: pożyczki TISE z gwarancją EaSI, Europa Centr-Wsch.

 blisko 30 lat doświadczenia

 ponad miliard złotych wypłacony w formie preferencyjnych pożyczek

 ponad 1000 Podmiotów Ekonomii Społecznej w całej Polsce



 Pożyczka płynnościowa dla
podmiotów ekonomii społecznej

 Preferencyjne pożyczki dla
podmiotów ekonomii społecznej
PO WER

 Pożyczka TISE-EaSI na rozwój
przedsiębiorstw społecznych

 Social Venture Capital

 www.tise.pl



Pożyczka płynnościowa – dla kogo 

 osobowość prawna podmiotu ekonomii społecznej
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne
• organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne
• spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit
• podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) organem prowadzącym nie jest JST

 mikro, mały lub średni przedsiębiorca
 istnieje co najmniej 12 miesięcy

 25% przychodu z działalności gospodarczej lub odpłatna za 2019 rok

 zdolność do spłaty zobowiązania
 zabezpieczenie pożyczki

 brak przekroczenia limitu pomocy de minimis
 brak zaległości w US, ZUS (układ ratalny akceptowalny)
 status w rejestrze BIG i BIK – bez zastrzeżeń
 brak opóźnień w spłacie pożyczek / kredytów powyżej 90 dni



Pożyczka płynnościowa – na co 

 wynagrodzenia pracowników (w tym także ZUS, US)

 zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury itp.

 koszty administracyjne

 koszty zakupu drobnego wyposażenia

 zakup towarów i materiałów

 pokrycie innych kosztów bieżących w oczekiwaniu na spływ należności
od kontrahentów

wydatki finansowane w kwotach brutto – z VAT

Nie jest możliwe sfinansowanie spłaty innych kredytów i pożyczek, leasingu
finansowego, finansowanie pomostowe kosztów, które docelowo będą
finansowane ze środków publicznych, finansowanie wkładu własnego do
projektu.



Pożyczka płynnościowa – warunki finansowe

 Kwota pożyczki:

 Okres pożyczki: 

 Karencja:

 Oprocentowanie:

 Umorzenie:

Do 30.06.2021*

25% obrotów**, max. 
100 tys. PLN

do 48 m-cy

do 12 miesięcy

0,06%

TAK, do 25% kapitału

25% obrotów*, max. 
100 tys. PLN

do 36 m-cy
do 6 miesięcy

połowa stopy 
redyskonta weksli

NIE

Od 01.07.2021

* dla umów zawartych i wypłaconych przed tą datą
**obroty działalności gospodarczej lub odpłatnej

Brak prowizji i opłat administracyjnych.



Przykłady pożyczek i ich kosztu.

Kapitał: 50 tys. zł 75 tys. zł

Okres pożyczki: 36 miesięcy, karencja: 6 miesięcy. 

Miesięczna spłata kapitału: 1 666 zł 2 500 zł

Odsetki miesięczne: 2,5 zł 3,75 zł

Łączna rata: 1 668,5 zł 2 503,75 zł



Pożyczka płynnościowa – jak to działa

 pobierz Wniosek ze strony www.tise.pl
 w razie wątpliwości napisz na pes@tise.pl
 prześlij Wniosek na pes@tise.pl

Pożyczka w 5 krokach:
 pozytywna decyzja pożyczkowa TISE
 wyodrębnienie konta bankowego
 zawarcie umowy pożyczki i wypłata środków na wyodrębnione konto
 przedstawienie rozliczenia: wyciągu z wyodrębnionego konta* +

zestawienia wydatków
 spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem lub częściowe umorzenie

* faktury opłacone z konta bankowego do obsługi pożyczki płynnościowej muszą mieć adnotację o źródle
finansowania na oryginałach dokumentów księgowości (kontrola wyrywkowa TISE)

* środki nie mogą być wypłacane z konta w formie gotówki lub przelewane na inne konta własne



Dwa warunki częściowego umorzenia Pożyczki 
płynnościowej

 Kryterium zmniejszenia przychodów o 20%
• np. marzec + kwiecień 2020 vs marzec + kwiecień 2019

• np. styczeń + luty 2020 vs styczeń + luty 2019

 Kryterium utrzymania miejsc pracy
• liczba miejsc pracy i etatów na 2 miesiące przed złożeniem Wniosku o pożyczkę*

• liczba miejsc pracy i etatów 10 miesięcy po zawarciu Umowy**

*można wniosek o umorzenie złożyć później niż wniosek o pożyczkę

**liczy się wówczas data zawarcia Aneksu do Umowy

***do kalkulacji nie wlicza się zatrudnienia mniej niż 1/4 etatu

Utrzymane miejsca pracy Utrzymane etaty*** Wartość umorzenia

100% 100% 25%

100% min. 80% 15%

min. 80% 100% 15%

min. 80% min. 80% 15%



Pożyczka płynnościowa – co przygotować

 sprawozdanie finansowe za 2019

 dane finansowe za ostatni zamknięty miesiąc (np. wrzesień 2020,
grudzień 2020)

 struktura spłat innych pożyczek i kredytów, leasingów, rat

 wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące
 prognoza przychodów i kosztów na bieżący rok i kolejne lata

 zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu / dokumenty ugody,
prolongaty lub umorzenia

 uchwała zarządu w sprawie zaciągnięcia pożyczki



Preferencyjna pożyczka PO WER  - na co 

Inwestycje

 zakup maszyn i urządzeń, pojazdów

 zakup nieruchomości do prowadzenia działalności

 remonty, modernizacje etc.

Bieżący rozwój

 zakup towarów i materiałów

 pokrycie bieżących kosztów w oczekiwaniu na spływ należności

Nie jest możliwe sfinansowanie zapłaty zaległych faktur, należności
podatkowych i ZUS (za wyjątkiem ZUS nowozatrudnionych osób),
finansowanie pomostowe projektów realizowanych ze środków
publicznych, finansowanie wkładu własnego do projektu.



Preferencyjna pożyczka PO WER– dla kogo 

 osobowość prawna podmiotu ekonomii społecznej
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne
• organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne
• spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit
• podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) organem prowadzącym nie jest JST

 mikro, mały lub średni przedsiębiorca
 pożyczki również dla start-up’ów!

 prowadzi działalność statutową nieodpłatną, odpłatną i/lub gospodarczą

 wykaże zdolność do spłaty zobowiązania
 zabezpieczenie pożyczki

 brak przekroczenia limitu dopuszczalnej pomocy de minimis
 brak zaległości w US, ZUS
 status w rejestrze BIG i BIK – bez zastrzeżeń

 deklaracja korzyści społecznych



Korzyści społeczne

 nowe miejsca pracy, rozwój miejsc pracy

 integracja społeczna, solidarność pokoleń, polityka rodzinna

 usługi społeczne: przedszkole, dzienny dom pomocy etc.

 wspieranie idei samorządowej, partnerstwo JST, PES i biznes

 zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, rynek lokalny

 kultura fizyczna, turystyka, budownictwo społeczne

 kultura, ochrona zabytków, rewitalizacja

 inne cele, o których mówi strategia rozwoju województwa i/lub
strategia rozwoju ekonomii społecznej



Preferencyjna pożyczka PO WER - warunki

 Kwota pożyczki:

 Okres pożyczki: 
 Karencja:
 Oprocentowanie:

Pożyczka na start 
działalność do 12 m-cy

do 100 tys. PLN

max. 200 tys. PLN

do 5 lat

do 6 miesięcy

0,11% (możliwe 
obniżenie do 0,06%);

do 500 tys. PLN

max. 1 mln PLN

do 7 lat;

do 6 miesięcy

8% (możliwe 
obniżenie do 0,11% 
w zależności od 
liczby utworzonych 
miejsc pracy i ryzyka 
przedsięwzięcia)

Pożyczka na rozwój
działalność powyżej 12 m-cy

Brak prowizji przy udzielaniu pożyczki

Ułatwienia w związku z COVID-19:
dłuższy okres finansowania (+1 rok), 
dłuższa karencja (+6 miesięcy).



Preferencyjna pożyczka PO WER – jak to działa

 pobierz Wniosek ze strony www.tise.pl
 w razie wątpliwości napisz na pes@tise.pl
 prześlij Wniosek na pes@tise.pl

Pożyczka w 5 krokach:
 pozytywna decyzja pożyczkowa TISE
 zawarcie umowy pożyczki, zabezpieczenie i wypłata środków
 utworzenie i utrzymanie miejsc pracy
 przedstawienie rozliczenia: kopie faktur*, potwierdzenie przelewów,

zestawienie wydatków
 spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem

* faktury opłacone z pożyczki płynnościowej muszą mieć adnotację o źródle finansowania na oryginałach
dokumentów księgowości (kontrola wyrywkowa TISE)

* płatności gotówką do kwoty 15 tys.



Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową 
oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia 
(np. przewłaszczenie majątku trwałego, poręczenie, wpis do 
hipoteki)



Na co warto zwrócić uwagę?

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest 
dobry” Seneka

- opracuj plan działalności z uwzględnieniem pożyczki

- zastanów się, co może zagrozić realizacji tego planu

- jeśli wiesz, że pożyczka będzie konieczna odezwij się do TISE 
zanim zaczniesz inwestycję z innych środków

- zaprzyjaźni się z finansami
- Czy nasze sprawozdanie jest na prawidłowym wzorze? 

- rachunek przepływów finansowych, proste metody analizy rentowności 



Czy udzielimy pożyczki?

Przykład 1. 

Organizacja jest zarejestrowana od 2016 roku, ale do tej pory nie 
prowadziła działalności. 

Wniosek o udzielenie pożyczki 1 mln zł (500 tys. + 500 tys.) na 
zakup i remont kamienicy, która będzie wynajmowana firmom, 
instytucjom, osobom prywatnym. 

Jaka jest Państwa rekomendacja? 



Przykład 1: O co zapytamy Klienta? 

1. Czy organizacja jest utworzona przez inną organizację, która np. 
ma wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie? (np. spółka 
non-profit utworzona przez fundację)

2. Dlaczego do tej pory nie uruchomiono działalności (rejestracja 
2016?)

3. Jakie podmioty / osoby będą docelowo użytkować 
nieruchomość? Jeśli planowany jest czysto komercyjny wynajem
przypadkowym instytucją – brak korzyści społecznej z nabycia 
takiego majątku przez Wnioskodawcę. Jeśli mieszkania to będą 
mieszkania chronione, a instytucje i firmy to podmioty powiązane 
oferujące mieszkańcom i innym osobom usługi społeczne, 
rehabilitację, integrację i zatrudnienie – jesteśmy chętni 
rozmawiać. 

4. Jakie będzie źródło spłaty? 1 mln pożyczek łącznie to raty 
miesięczne ok. 14 tys. (kapitał i odsetki przy założeniu 
finansowania na 84 miesiące i 12 miesięcy karencji)



Czy udzielimy pożyczki?

Przykład 2. 

Organizacja działa od 2005 roku.

2012 prowadzi działalność gospodarczą, która jest rentowna. 

Całość zysku jest co roku przekazywana i konsumowana na 
potrzeby działalności statutowej (brak oszczędności). 

Wniosek o udzielenie pożyczki 1 mln zł (500 tys. + 500 tys.) na 
zakup ziemi i budowę nieruchomości, która będzie wykorzystywana 
na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej.

Jaka jest Państwa rekomendacja? 



Przykład 2: O co zapytamy Klienta? 

1. Czy Organizacja może wykorzystać środki własne na zakup 
ziemi? Ze środków funduszu preferencyjnego POWER można 
finansować nieruchomość, o ile wartość gruntu stanowi do 10% 
wartości transakcji – to uniemożliwia zakup pustej działki.

2. Pożyczka w momencie jej uruchomienia musi być
zabezpieczona. Jeśli budynek dopiero powstanie do czasu 
oddania do użytkowania nie stanowi zabezpieczenia. Niestety 
nie dysponujemy instrumentami z jakich korzystają banki 
hipoteczne. Jakie inne zabezpieczenie może być ustanowione 
na czas budowy? Jest to poważna przeszkoda, utrudniająca nam 
udzielanie pożyczek na budowę. 

3. Jaka działalność będzie prowadzona z wykorzystaniem
nieruchomości? Jakie będzie źródło spłaty?



Czy udzielimy pożyczki?

Przykład 3. 

Fundacja działa od czerwca 2019 roku. 
Ze wsparcia OWES uruchomiła dwie branże usługowe (składanie z podzespołów, 
niszczenie dokumentów). 
Działalność jeszcze nie jest rentowna. 
Dodatkowo, aby ją uruchomić i utrzymać płynność w 2020 zaciągnięto zobowiązań na 
kwotę 200 tys. do spłaty w ciągu 4 lat. 

W sprawozdaniu finansowym: tylko przychody i koszty działalności gospodarczej. 

Przychody 2019: 200 tys. Strata za 2019 rok 35 tys.
Przychody 2020: 400 tys. Strata za 2020 rok 60 tys. 

Wniosek o udzielenie pożyczki 300 tys. na zakup maszyny do obróbki skrawaniem. 

Fundacja ma 1 klienta zainteresowanego. 

Nikt z zarządu nie ma doświadczenia w obszarze usług ślusarskich, obróbki skrawaniem 
etc. 



Przykład 3: O co zapytamy Klienta? 

1. Czy uruchamianie kolejnej branży działalności jest konieczne? 
Jeśli tak, to oznacza, że pierwsze dwie uruchomione branże nie 
mają szans na rentowności? Dlaczego?

2. Czy do jest dobry plan, aby decydować o zakupie maszyny za 
300 tys. w branży, której nie znamy, mając jednego 
zainteresowanego klienta? 

3. Jaka jest działalność statutowa Fundacji? Przypominamy, że
fundacja nie może prowadzić wyłącznie działalności 
gospodarczej (do tego służą inne formy prawne).

4. Jak wyglądał biznesplan zaakceptowany przez OWES, jakie są 
różnice w realizacji? Interesuje nas w szczególności, czy poziom 
zadłużenia wynika z przyczyn „covidowych” czy też stanowi 
wynik zbyt optymistycznego zaplanowania działalności w ramach 
biznesplanu? 



Czy udzielimy pożyczki?

Przykład 4. 

Fundacja działa 5 lat na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 
Budżety roczne między 30 tys. a 100 tys. 
Wyniki roczne: razy zysk raz strata, zysk skumulowany za 5 lat wynosi + 12 tys. 

Chcą uruchomić centrum rehabilitacyjno-rozwojowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

Fundatorzy oddają w dzierżawę Fundacji nieruchomość wartą 850 tys. Są gotowi 
rezygnować z przychodów z tego tytułu. 

Fundacja remont wycenia na 1 mln zł.  
TISE wycenia remont na 1,4 mln zł. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przydzielił dotację 120 tys. (5 m.pr)
Remont został rozpoczęty, pomimo braku od 0,9 do 1,3 mln zł środków na jego
zakończenie.

Jaka jest Państwa analiza sytuacji oraz rekomendacja? 



Przykład 4: O co zapytamy Klienta? 

1. Jaki był plan, co do sfinansowania całości przedsięwzięcia na 
etapie decyzji dotacyjnej? Przypomnijmy, że dotacja 120 tys. 
została udzielona na przedsięwzięcie wycenianie przez 
Wnioskodawcę na 1 mln zł. Prosimy o konsultowanie takich 
przedsięwzięć w zakresie możliwości udzielenia pożyczki 
równolegle z procedowaniem dotacji. To pozwala zabezpieczyć 
finansową wykonalność przedsięwzięcia.  

2. Czy przedstawiciele fundacji mają doświadczenie budowlano-
remontowe, w zakresie inwestycji podobnej skali? Czy korzystają 
z pomocy osób fachowych? Konieczna będzie rewizja planu 
remontowego, z uwagi na rozbieżność wyceny Klienta i wyceny 
TISE. 

3. Czy możliwe jest zrealizowanie przedsięwzięcia etapami?
Sfinansowanie części remontu teraz, uruchomienie części 
budynku, sfinansowanie kolejnego etapu po uzyskaniu 
pierwszych przychodów z już uruchomionej działalności.



Makroregion I – Centralny 
Fundacja OSIEM MARZEŃ, Szkoła Podstawowa Montessori 
Szydłowiec, woj. mazowieckie

zdjęcia: Fundacja Osiem Marzeń



Makroregion IV – Północny 
Stowarzyszenie Chorągiew Gdańska ZHP 
Gdańsk, woj. pomorskie 

Zdjęcie: https://gdanska.zhp.pl/



Makroregion I – Centralny 
Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda „Jaskółeczka”
Radom, woj. mazowieckie

zdjęcie: www.jaskoleczka.pl



Makroregion V – Południowy 
Stowarzyszenie PODAJ DALEJ, Centrum Integracji Społecznej
Częstochowa, woj. śląskie

zdjęcie: www.promocjone.com



Makroregion IV - Północny
Spółdzielnia Socjalna PROMOCJONE.com
Barlinek, woj. Zachodniopomorskie

zdjęcie: www.promocjone.com



Makroregion III – Zachodni 
Spółdzielnia Socjalna PANATO
Wrocław, woj. dolnośląskie

zdjęcie: www.panato.org



Dziękuję za uwagę!

Magdalena Czuchryta, Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 

ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
mail: magdalena.czuchryta@tise.pl  tel. 501 37 30 31

www.tise.pl
facebook/tisesa


