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Podstawowe informacje o BGK 

2 

• Bank Gospodarstwa Krajowego, 
utworzony w 1924 r., jest jedynym polskim 
bankiem państwowym 

• Bank wspiera państwowe programy 
społeczno-gospodarcze  
oraz samorządowe programy rozwoju 
regionalnego 

• BGK posiada 16 oddziałów – po jednym w 
każdym mieście wojewódzkim  

• Długoterminowy rating BGK wynosi A- 
(agencja Fitch; marzec 2016 r.) 

 



Informacje o projekcie (1) 

Pierwszy pozadotacyjny projekt w Polsce realizowany ze środków EFS 

Cel:  

 zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu  
do kapitału na rozwój prowadzonej działalności i tworzenie nowych 
miejsc pracy – w formie preferencyjnych pożyczek; wskaźniki celu: 
wsparcie co najmniej 250 PES, utworzenie co najmniej 50 miejsc pracy 

 wsparcie doradcze dla PES w korzystaniu ze zwrotnych form 
finansowania  

 przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowania PES przed ich 
wdrożeniem na szerszą skalę w perspektywie finansowej UE 2014-2020 

Budżet projektu: 

 około 25 mln zł na pożyczki – powiększony w 2016 o dodatkowe 3 mln zł 

 400 tys. zł na usługi doradztwa 
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Kamienie milowe: 

 

 lipiec 2012 r. – podpisanie Umowy powierzającej BGK realizację 
projektu  z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (Umowa) 

 styczeń 2013 r. – podpisanie przez BGK umów współpracy z 
Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.  

 marzec 2013 r. – pierwsza umowa pożyczki 

 marzec 2014 r. – włączenie do puli środków na pożyczki kwot z 
tytułu spłat udzielonych pożyczek - tzw. II obrót środkami 

 Grudzień 2015 r. – przeznaczenie przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych 3 mln na realizację 
projektu oraz przedłużenie okresu udzielania pożyczek  

 grudzień 2016 r. – zakończenie realizacji projektu 
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Informacje o projekcie (2) 

Instrumenty wsparcia :  
 preferencyjne pożyczki do maksymalnej wysokości 100 tys. zł 
 doradztwo dla pożyczkobiorców w maksymalnym wymiarze  

30 godzin  
 
Pożyczkobiorcy: PES wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, prowadzące 
działalność gospodarczą przez minimum 12 m-cy przed dniem złożenia  
wniosku o pożyczkę, tj.: 

 spółdzielnie pracy, 

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

 organizacje pozarządowe, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki akcyjne, z o.o. lub kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników oraz spełniające definicję mikro i małego 
przedsiębiorstwa. 
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Struktura wdrażania 
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Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju - MIR) 

Menadżer Funduszu Powierniczego (BGK) 

Pośrednik Finansowy dla wszystkich 5 makroregionów (Towarzystwo 
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. -TISE) 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 

- odpowiada za zarządzanie PO KL 

- tworzy i zarządza Funduszem Powierniczym 
- wyłania Pośredników Finansowych (PF) udzielających wsparcia i zasila PF środkami 

przeznaczonymi na tworzenie funduszy pożyczkowych 
- koordynuje i monitoruje działalność PF  
- realizuje obowiązki sprawozdawcze wobec MPiPS 

Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej – MPiPS obecnie MRiPS) 

- odpowiada za prace Komitetu Sterującego, powołanego w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji Projektu  

- udostępnia środki na utworzenie Funduszu Powierniczego oraz na pokrycie kosztów doradztwa  
- monitoruje postęp realizacji Projektu oraz rozlicza koszty działalności i zarządzania 

- udziela pożyczek PES i świadczy na ich rzecz usługi doradcze 
- monitoruje realizację działań PES realizowanych w ramach zawartych umów pożyczek 
- realizuje obowiązki sprawozdawcze wobec BGK 



Pożyczki udzielone w ramach I obrotu środkami 
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Wykorzystanie środków w stosunku do docelowego  
poziomu wg stanu na 31.03.2016 r. 

Makroregion 
Podział 

środków 
w mln zł 

Liczba  pożyczek/ 
pożyczkobiorców 

Makroregion I 
(kujawsko-pomorskie, łódzkie, 

mazowieckie) 

6,50 81 / 71 

Makroregion II 
(lubelskie, podkarpackie, 

podlaskie) 

3,91 50 / 39 

Makroregion III 
(dolnośląskie, lubuskie, 
wielkopolskie, opolskie) 

6,02 77 / 61 

Makroregion IV 
(zachodniopomorskie, pomorskie, 

warmińsko-mazurskie) 

4,97 67 / 52 

Makroregion V 
(śląskie, świętokrzyskie, 

małopolskie) 

6,52 78 / 64 

Łącznie 27,92 353 / 287* 

Docelowa liczba pożyczkobiorców  
w ramach poszczególnych makroregionów   

w ramach I obrotu środkami 

50 

67 
67 

31 

63 

* Zgodnie z założeniami Projektu, docelowa liczba wspartych pożyczkobiorców  ustalona została 
na poziomie 278 



II obrót środkami (1) 
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27,92 mln zł 

10,72 mln zł 

Środki udostępnione TISE 

I. obrót

II. obrót

Pierwotny budżet na pożyczki (25,18 mln zł) wykorzystany  
w maju 2015 r., w grudniu 2016 r. MRPiPS zasiliło projekt 
kwotą 3 mln zł (ostateczny termin wydatkowania  
– 31 grudnia 2016 r.) 

Od czerwca 2014 r. 
trwa akcja 
pożyczkowa 
w ramach II obrotu 
środkami, 
pośrednikowi 
udostępniono 10,72 
mln zł (z czego 4,34 
mln zł trafiło już do 
PES) 



II obrót środkami (2) 
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Środki I obrotu najszybciej wykorzystano  
w makroregionie II (podlaskie, lubelskie i podkarpackie) 
oraz V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) 

Największa łączna kwota środków trafiła do makroregionu I 
(mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie - 7,87 mln zł) 
oraz V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie - 7,35 mln zł) 

0
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Beneficjenci Projektu 
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Pożyczki: 

 liczba wspartych PES 
– 333 

 liczba udzielonych 
pożyczek – 412 

 wartość udzielonych 
pożyczek 32,3 mln zł 

 udział 
przedsiębiorstw 
mikro stanowi 71%  

 udział małych 
przedsiębiorstw 
stanowi 29%  

14,7 

7,95 

5 

2,2 
1,82 0,3 0,3 

Wartość udzielonych pożyczek w mln zł 
spółdzielnie socjalne

fundacje

stowarzyszenia

spółdzielnie pracy

sp. z o.o.

sp. inwalidów i
niewidomych

kościelna jednostka
organizacyjna



Wykorzystanie środków na doradztwo  
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Liczba PES, które miały skorzystać  z usług 
doradczych  w poszczególnych makroregionach 

48 

36 

48 

22 

46 

 rozliczono 4 tysiące godzin 
usług doradczych dla 268 
PES (realizacja wskaźnika 
liczby podmiotów każdym  
z makroregionów) 

 13 godzin - średnia liczba 
godzin doradztwa 
przypadających  
na jednego  
beneficjenta 



Plany na 2016 r. 

• kontynuacja akcji pożyczkowej w ramach 
dodatkowego zasilenia z MRPiPS oraz ze spłat 
uzyskiwanych w ramach pilotażu (środki PO KL) 
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Przykłady przedsięwzięć 
zrealizowanych ze środków projektu 
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Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres   

Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres   

Pomysł spółdzielni powstał po upadku 
bialskiego PKS. Początkowo spółdzielnia miała 
skupiać zwolnionych pracowników PKS i 
świadczyć usługi transportowe. Pomysł upadł, 
ale bazując na potencjale interesariuszy 
stworzono spółdzielnię socjalną zajmującą 
się… haftem i rękodziełem.  
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Od 2014 r. oferta została rozbudowana o zajęcia 
edukacyjne, a także tworzenie zabawek i biżuterii. 
Spółdzielnia znana jest z zaangażowania w lokalne 
wydarzenia, akcje charytatywne, a także odgrywa 

rolę partnera w wielu projektach na rzecz działania 
przeciw wykluczeniu społecznemu w Białej 

Podlaskiej.  Spółdzielnia skorzystała z pożyczki, aby 
rozwinąć stworzoną przez siebie markę „Beauty 

Uniform” 

 

 

 

 

 

 

 



Dom Nasutów Nasutowskie 
Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 

Działa od 2007 r. Organizuje szkolenia  
i praktyki zawodowe, oferuje usługi 
cateringowe i hotelarskie, organizację 
imprez oraz pielęgnację terenów 
zielonych.  
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Przedsiębiorstwo wyróżnia społeczny profil 
działania m.in. stałe kształcenie kadr, 
elastyczna organizacja pracy, promocja 
inicjatyw integracyjnych na terenach 
wiejskich. Pożyczkę przeznaczono na 
modernizację wyposażenia ośrodka 
szkoleniowego oraz adaptację 
pomieszczenia kawiarnię z zakupem 
wyposażenia kuchni.  

 



Perspektywa finansowa 2014-2020 – Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (1) 

 BGK jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w ramach 
projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i 
reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu 
Przedsiębiorczości Społecznej” Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

 

 Kilkukrotny wzrost kwoty przeznaczonej na wsparcie PES 

 

 Rozszerzenie możliwych form wsparcia: 
• pożyczki na start 

• pożyczki na rozwój 

• poręczenia     
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Perspektywa finansowa 2014-2020 – Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (2) 

Cel:  

• Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
korzystających ze zwrotnych instrumentów 
finansowych, w tym instrumentów pożyczkowych i 
poręczeniowych.  

• Wskaźniki celu: wsparcie co najmniej 2030 PES, 
utworzenie co najmniej 1250 miejsc pracy 

Budżet projektu: 

około 135 mln zł na pożyczki  

około 4 mln zł na poręczenia 
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Charakterystyka nowych 
instrumentów wsparcia 

• Pożyczka na start - zwiększenie dostępu do kapitału dla 
nowopowstałych PES, mających trudności w zdobyciu 
finansowania komercyjnego z powodu braku wymaganych 
zabezpieczeń, czy historii kredytowej. 
 

• Pożyczka na rozwój - dla PES działających powyżej 12 m-cy.  
 

• Poręczenia - instrument zwiększający dostępność do źródeł 
finansowania, istotnie zmniejszający ryzyko PF ponoszone w 
wyniku poręczenia kredytu lub pożyczki zaciąganej przez 
PES na warunkach rynkowych, udzielanych przez banki i 
instytucje finansowe.  
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Pożyczka na start 
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Parametry: 

• Podmiot: dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy  

• Wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 300 tys. zł na 
jeden PES 

• Maksymalny okres spłaty -  5 lat  

• Karencja – do 6 m-cy  

• Oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; możliwość 
obniżenia do połowy stopy redyskonta weksli NBP w przypadku 
zadeklarowania utworzenia miejsca pracy w ramach pożyczki 

• Prowizje - brak 

• Brak możliwość łączenia z dotacją na spłatę odsetek  

• Zabezpieczenie – wg BGK/pośrednika finansowego, ale preferowany weksel in 
blanco 



Pożyczka na rozwój 

• Podmiot: dla PES, które działają powyżej 12 m-cy  
• Wysokość – wg potrzeb, maksymalnie do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, 

ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES zaangażowanych w danym 
okresie w pożyczki  

• Maksymalny okres spłaty -  7 lat  
• Karencja – do 6 m-cy  
• Oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP dla 

pożyczek do 100 tys. zł oraz na poziomie rynkowym dla pożyczek powyżej 
100 tys. zł;  możliwość obniżenia w przypadku w przypadku 
zadeklarowania utworzenia miejsc pracy w ramach pożyczki 

• Prowizje – brak 
• Możliwość łączenia z dotacją na spłatę odsetek w przypadku 

oprocentowania na poziomie rynkowym 
• Zabezpieczenie – wg BGK/pośrednika finansowego, przy czym przy 

pożyczkach do 100 tys. zł preferowany weksel in blanco 
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Poręczenia 

• Instrument finansowy oferowany pośrednikom finansowym w celu zbudowania 
portfela poręczeń obejmowanych reporęczeniem MFF 

• Kwota około 4 mln zł jako rozwiązanie tzw. politażowe 
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Parametry: 

• kwota jednostkowego poręczenia: do 80% wartości zobowiązania PES max. 
200 tys. PLN 

• kwota reporęczenia: do 70% - 140 tys. PLN 

• okres finansowania: do 60 miesięcy 
 
W celu wygenerowania wyższego poziomu wartości kredytów/pożyczek dla PES, 
reporęczenia nie pokrywają 100% wsparcia Pośredników Finansowych i instytucji 
finansowych, zapewniając tym samym ich udział w ryzyku finansowania 



Dziękuję za uwagę 

Departament Programów Europejskich 

Bank Gospodarstwa Krajowego 


