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1. Wprowadzenie 

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane jako jedno z zadań projektu „System 

partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to realizowane jest w partnerstwie, którego 

liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a pozostałymi uczestnikami  

- Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Założonymi celami projektu są: 

 

 wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie 

adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, 

finansowych, edukacyjnych, monitoringowych; 

 uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego 

kraju, m.in. poprzez usprawnienie kanałów komunikacji i nawiązanie bliższej 

współpracy z samorządami regionalnymi, wypracowanie wspólnej metodologii 

tworzenia regionalnych programów (narzędzie/model, wypracowane w projekcie). 

 

Raport zawiera analizę zwrotnych instrumentów finansowych, adresowanych do 

podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych. Sformułowane 

wnioski mają służyć przede wszystkim określeniu istotnych okoliczności, ograniczeń  

i barier, związanych z korzystaniem z tego rodzaju instrumentów. Na podstawie tej diagnozy 

opracowane zostały pewne rekomendacje w zakresie wzmacniania polityk publicznych na 

rzecz upowszechniania wspomnianych mechanizmów, które stanowią alternatywę dla 

„tradycyjnego” modelu dotacyjnego, który przez wiele lat dominował w sektorze polskiej 

ekonomii społecznej i pozarządowym. Niniejsze opracowanie jest również próbą opisu 

perspektyw rozwoju zwrotnych instrumentów finansowych, adresowanych do 

przedsiębiorstw społecznych. Raport obejmuje obszar całego kraju, przy czym 

prezentowane analizy koncentrują się na opisie możliwie aktualnych informacji, choć  

– w uzasadnionych przypadkach – przywoływane są również dane historyczne (np.  
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z programów czy projektów zrealizowanych w ramach poprzednich, już zakończonych 

perspektyw finansowych UE). 

W tym miejscu należy sprecyzować, że przedmiotem niniejszej analizy jest system 

wsparcia, adresowany do przedsiębiorstw społecznych, choć pojęcie to nie zostało 

precyzyjnie zdefiniowane w polskim prawodawstwie1. Tego rodzaju podmioty muszą być 

wyodrębnione pod względem organizacyjnym i rachunkowym, jak również spełniać (łącznie) 

pięć następujących warunków: 

 

Warunek 1: 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej, oświatowej lub kulturalnej, której celem jest 

„…integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób: zatrudnienie co najmniej 50%: osób bezrobotnych lub osób  

z niepełnosprawnościami lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osób, o których mowa w art. 4 ust.  

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych…”, 

 

LUB 

 

 „...zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób  

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego…”, 

 

LUB 

 

 „…realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki 

nad dzieckiem w wieku do lat 3 (…) lub usług wychowania przedszkolnego 

                                                 
1 Pojęcie „przedsiębiorstwa społecznego” zostało zdefiniowane w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”  

z dnia 24.10.2016. Źródło: http://koowes.pl/index.php/dotacje-owes/czym-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne/, 

data dostępu: 15.06.2018 r. 

http://koowes.pl/index.php/dotacje-owes/czym-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne/
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w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie  

z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji 

integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt a, wyrażonej 

zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 30%...”. 

 

Warunek 2: 

 

 „Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub 

nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale 

przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał 

niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub 

na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej…”. 

 

Warunek 3: 

 

 „Przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzane na zasadach demokratycznych, co 

oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura 

własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim 

statucie lub innym dokumencie założycielskim…”. 

 

Warunek 4: 

 

 „Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają 

wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…”. 

 

Warunek 5: 

 

 „Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą 

umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu 

proporcji zatrudnienia określonych w warunku 1…”2. 

 

                                                 
2 Źródło: tamże 
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Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, przyjęte zostało założenie, że w przytoczoną 

definicję przedsiębiorstwa społecznego najpełniej wpisują się spółdzielnie socjalne, 

zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. To właśnie spółdzielnie są zobligowane do 

spełniania wymienionych warunków z mocy prawa. „Taka regulacja wynika z faktu, że (…) 

warunki uznania podmiotu ekonomii społecznej za przedsiębiorstwo społeczne, są zbieżne  

z warunkami, jakie powinna spełniać każda spółdzielnia socjalna na podstawie przepisów 

ustawy. W przypadku podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne, posiadanie statusu 

przedsiębiorstwa społecznego wymaga zbadania…”3.  

 

2. Metodologia i istotne okoliczności realizacji badania  

 

Analiza została przeprowadzona w formie dwuetapowego cyklu, polegającego na 

zastosowaniu różnych, wzajemnie komplementarnych metod i technik badawczych, 

zgodnie z zasadą triangulacji metodologicznej. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie 

możliwie pełnej wiedzy i, w konsekwencji, przyczyniło się do sformułowania trafnych 

wniosków i rekomendacji z badań. 

Analiza Danych Zastanych (Desk Research) posłużyła m.in. integracji oraz syntezie 

dostępnych informacji, związanych z dotychczasową praktyką korzystania ze zwrotnych 

instrumentów wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Co istotne, dokonano 

selekcji tych źródeł wiedzy, które są szczególnie istotne z punktu widzenia poruszanych 

zagadnień. Analizą objęte zostały wybrane publikacje naukowe i raporty z badań – ich 

szczegółowe zestawienie znajduje się w końcowej części ekspertyzy, zawierającej 

wykorzystaną bibliografię. 

W drugiej części analizy przeprowadzona została seria 20 Indywidualnych lub 

Telefonicznych Wywiadów Pogłębionych (TDI) ze szczegółowo wyselekcjonowaną grupą 

ekspertów ds. zwrotnych instrumentów finansowych4. Założonym celem była weryfikacja 

                                                 
3 Źródło: tamże 
4 W badaniu wzięli udział niezależni eksperci ds. instrumentów zwrotnych, jak również kluczowi 

przedstawiciele takich podmiotów, jak np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych S.A., Fundusz PAFPIO, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Fundacja Małopolski 

Fundusz Ekonomii Społecznej, Związek Banków Polskich czy Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka”. 
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wstępnych wyników badań i płynących z nich konkluzji, jak również pozyskanie 

ekskluzywnej wiedzy na temat funkcjonowania dotychczasowych instrumentów  

o podobnym charakterze, jak również sformułowanie ocen w zakresie potrzeb podmiotów 

ekonomii społecznej w zakresie finansowania i kierunków dalszego rozwoju systemu 

wsparcia tego sektora. Wspomniane badanie jakościowe zostało przeprowadzone przy 

użyciu „miękkich”, „rozumiejących” metod. Zastosowane narzędzia i techniki badawcze 

pozwoliły na określenie sposobu myślenia, w tym dotarcie do – nierzadko ukrytych lub 

nieuświadomionych – opinii czy motywacji. Uzyskany obraz jest wielowątkowy, 

wielopłaszczyznowy, a także – ze względu na możliwość zestawienia i porównania opinii 

różnych grup interesariuszy – wieloperspektywiczny. 

Warto zaznaczyć, że zakres przeprowadzonej analizy był zdecydowanie szerszy niż 

mogłoby to wynikać z treści niniejszego opracowania. Wykonawca zrealizował prace na 

rzecz identyfikacji dostępnych źródeł wiedzy istotnych z punktu widzenia przyjętych założeń 

badawczych. Między innymi dokonano przeglądu projektów innowacyjnych, zrealizowanych 

w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kilka przykładów 

takich przedsięwzięć zostało opisanych w tym opracowaniu)5. Ponadto przeprowadzono 

analizę bazy projektów i rezultatów wypracowanych w ramach Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL, lecz w ramach tego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano 

jakichkolwiek instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym, adresowanych do 

podmiotów ekonomii społecznej. Zapewne wynika to z faktu, że wspomniany program 

realizowany był w okresie, w którym polski sektor ekonomii społecznej znajdował się na 

zupełnie innym etapie rozwoju niż ma to miejsce obecnie (np. wypracowywano wówczas 

modele funkcjonowania spółdzielni socjalnych czy elementarne, znacznie mniej 

zaawansowane instrumenty wsparcia)6.  

Podczas opracowywania raportu rozważano również włączenie doświadczeń 

związanych z tworzeniem polskiego modelu obligacji społecznych („social impact bonds”,  

w skrócie SIB), lecz – po dłuższych rozważaniach – podjęto decyzję o nieuwzględnieniu tego 

                                                 
5 www.kiw-pokl.org.pl, strona internetowa Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów 

Europejskich 
6 http://www.equal.org.pl, strona internetowa Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.equal.org.pl/
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potencjalnego, dotychczas niefunkcjonującego w Polsce instrumentu. Na podstawie 

doświadczeń wykonawcy można stwierdzić, że w warunkach polskich wdrażanie narzędzi 

opartych o wzorce zagraniczne (np. anglosaskie) jest niezmiernie trudnym wyzwaniem 

(m.in. ze względu na odmienne uwarunkowania prawne, społeczne i kulturowe)7. Na 

obecnym etapie można stwierdzić, że tego rodzaju rozwiązania mogą mieć ograniczone 

zastosowanie w naszym kraju, również w odniesieniu do wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej, a ich ewentualne wdrożenie do polskiego systemu można rozpatrywać  

w perspektywie długookresowej. Dodajmy, że aktualnie prowadzone są prace nas 

stworzeniem polskiego modelu obligacji społecznych8. 

 

3. Kluczowe wnioski z badania 

 

 Podmioty ekonomii społecznej w niewielkim stopniu korzystają z instrumentów 

finansowych o charakterze zwrotnym, choć z pewnością można mówić o stopniowym 

upowszechnianiu tego rodzaju rozwiązań. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone, 

przy czym – co należy szczególnie podkreślić – wprowadzanie tego rodzaju 

mechanizmów jest istotną zmianą w porównaniu do „tradycyjnego” modelu 

opartego na dotacjach. Instrumenty zwrotne, jak np. pożyczki czy kredyty wciąż nie 

są na tyle rozpowszechnione, aby mogły całkowicie zastąpić konkursy grantowe. Są 

one co najwyżej cennym uzupełnieniem palety dostępnych możliwości dla sektora 

                                                 
7 W latach 2017-2018 firma Lokalne Badania Społeczne była głównym wykonawcą projektu tworzenia 

modelu obligacji społecznych dla m.st. Warszawy, w ramach którego przeprowadzona została analiza 

możliwości wdrożenia tego rodzaju rozwiązań w polskich warunkach, jak również przegląd doświadczeń 

zagranicznych w tym obszarze problemowym. Źródło: „Opracowanie projektu modelu wdrażania obligacji 

społecznych w ramach projektu SIB - nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych  

dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa”, Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu m.st. Warszawy, 

Warszawa, 2018 
8 Zaawansowane prace nad stworzeniem polskiego modelu obligacji społecznych prowadzone są w ramach 

projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt”, realizowanego przez przez Towarzystwo 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Związek 

Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od maja 2017 r. do 

kwietnia 2021 r. Przedsięwzięcie zakłada m.in. przygotowanie koncepcji SIB, a następnie przetestowanie 

akceleratora obligacji (bonów) społecznych w obszarze usług na rzecz osób zależnych ze względu na wiek 

(dzieci, seniorzy), stan zdrowia, niepełnosprawność lub nagromadzenie innego rodzaju problemów. Źródło: 

https://stocznia.org.pl/projekty/trust-bon-inwestycja-w-spolecznie-oplacalny-efekt/ 

https://stocznia.org.pl/projekty/trust-bon-inwestycja-w-spolecznie-oplacalny-efekt/
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ekonomii społecznej i zarazem potencjalną alternatywą dla bezzwrotnych narzędzi 

finansowych. Zmiana tego stanu rzeczy jest procesem rozłożonym w czasie, 

wymagającym pogłębionej refleksji i analiz ewaluacyjnych i – co za tym idzie  

– prowadzenia przemyślanych polityk publicznych, w tym skutecznego systemu 

wsparcia. 

 

 Jak już wspomnieliśmy, przyczyny niskiego upowszechnienia zwrotnych 

instrumentów finansowych w polskim sektorze ekonomii społecznej są złożone.  

Z pewnością można do nich zaliczyć m.in bariery o charakterze świadomościowym. 

Inaczej rzecz ujmując, osoby zarządzające przedsiębiorstwami społecznymi 

przyzwyczaiły się do korzystania z dotacji, które zdecydowanie przeważały  

w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Ten silnie zakorzeniony 

model grantowy jest trudny do przekształcenia, m.in. ze względu na obawy osób 

reprezentujących podmioty ekonomii społecznej przed zaciąganiem kredytów lub 

pożyczek. Dodajmy, że wiele z tych przedsiębiorstw znajduje się w trudnej kondycji, 

miewa kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, profesjonalnym zarządzaniem 

czy - ogólnie rzecz biorąc - funkcjonowaniem w realiach rynkowych. W rezultacie 

wiele z nich prowadzi politykę „ostrożnościową”, której nadrzędnym celem jest 

przetrwanie, a niekoniecznie rozwój firmy. Co oczywiste, skłonność tych podmiotów 

do podejmowania ryzyka jest ograniczona, a właśnie zwrotne instrumenty finansowe  

postrzegane są jako powiązane ryzykowne przez osoby zarządzające PES. 

 

 Nawiązując do powyższych ustaleń, rekomendowane jest wzmocnienie działań  

o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Chodzi tu nie tylko o przełamywanie 

stereotypów i obaw, ale również upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat korzyści 

i potencjalnych zagrożeń, związanych z korzystaniem z tego rodzaju narzędzi. Należy 

podkreślić, że wspomniane instrumenty wciąż są pewną nowością w polskim 

systemie, zwłaszcza, że ich wdrażanie na szerszą skalę wiąże się ze zmianą 

głównych kierunków i priorytetów polityk na poziomie europejskim. Przypomnijmy, 

że w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013 tego rodzaju 
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instrumenty miały marginalne znaczenie, przybierając postać programów  

o wymiarze eksperymentalnym i pilotażowym (jak np. najbardziej znany „ES 

Fundusz”). 

 

 Jak wynika z badań, sektor ekonomii społecznej potrzebuje zarówno środków 

obrotowych, „płynnościowych” (na sfinansowanie bieżącej działalności, np. wpłata 

wadium w przetargu lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wkład 

własny do projektów…), jak również inwestycyjnych (np. zakup sprzętu/wyposażenia, 

środków transportu, zakup, remonty lub przystosowanie pomieszczeń…). 

 

 Bariery korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych występują zarówno po 

stronie PES/PS, jak i mają swoje źródło w szeroko rozumianym systemie wsparcia. 

Do pierwszej grupy można zaliczyć (oprócz opisanych wyżej ograniczeń o charakterze 

świadomościowym) m.in.: słabą kondycję finansową PES/PS, brak posiadania 

środków własnych i zabezpieczeń, niską kulturę organizacyjną i brak profesjonalnej 

kadry menedżerskiej w sektorze ekonomii społecznej, jak również liczne problemy 

życiowe, jakich doświadczają lub doświadczały osoby prowadzące PES/PS. Z kolei 

ograniczenia systemowe wiążą się głównie z niedostosowaniem dostępnej oferty do 

specyficznych potrzeb sektora (np. celu finansowania, wartości pożyczek, okresu 

spłaty i sposobu badania zdolności kredytowej). 

 

 Wyniki ewaluacji dotychczasowych programów pożyczkowych (zwłaszcza „ES 

Funduszu”) pokazują, jakie cechy powinny mieć instrumenty zwrotne, dedykowane 

sektorowi ekonomii społecznej. Przede wszystkim można do nich zaliczyć 

kompleksowość tych usług, a więc łączenie instrumentów finansowych np. ze 

szkoleniami, doradztwem finansowym, mentoringiem, wsparciem osobistym (w tym 

psychologicznym) - na każdym etapie współpracy, zarówno podczas aplikowania  

o pożyczkę, jak i po jej przyznaniu. Podmioty ekonomii społecznej najczęściej nie są 

przygotowane do korzystania z podobnych instrumentów, ponadto miewają 

trudności z profesjonalnym zarządzaniem, myśleniem w kategoriach strategicznych  
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i biznesowych oraz skuteczną realizacją zaplanowanych zadań i – co za tym idzie  

– terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań9. Oznacza to, że z perspektywy 

instytucji finansowych podmioty ekonomii społecznej należą do grup klientów, 

których obsługa wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Z tego powodu niezmiernie 

ważny jest stały, indywidualny monitoring sposobu realizacji każdej umowy, jak 

również ustanowienie procedur wczesnego ostrzegania, aby zminimalizować w ten 

sposób ryzyko nietrafionych pożyczek. Bardzo ważne jest również budowanie 

dobrych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z klientami, jak również 

znajomość realiów, w jakich funkcjonują podmioty ekonomii społecznej, przez 

przedstawicieli instytucji finansowych. 

 

 Na podstawie analiz zrealizowanych na potrzeby niniejszego opracowania powyższą 

listę pożądanych cech instrumentów zwrotnych dla PES/PS można uzupełnić  

o następujące elementy: elastyczne zasady, dostosowane do specyfiki sektora 

ekonomii społecznej, preferencyjne warunki dla PES/PS (np. dedykowane procedury 

badania zdolności kredytowej i weryfikacji zabezpieczeń, wartość pożyczki i okres 

spłaty dostosowane do indywidualnych potrzeb), możliwość sfinansowania 

dowolnych celów (w tym niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), 

niskie, atrakcyjne oprocentowanie, prostota, brak skomplikowanych procedur,  

a także krótki czas podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania. Ponadto warto 

zwrócić uwagę na utrzymywanie instrumentów finansowych w dłuższej 

perspektywie, ponieważ PES/PS dość wolno przyzwyczajają się do ich 

funkcjonowania, zatem ich pełne wykorzystanie, ale również rzetelna ewaluacja 

wymaga pewnego dystansu czasowego.  

 

                                                 
9 Jak pokazują wyniki badań ewaluacyjnych, 47 proc. pożyczkobiorców „ES Funduszu” przynajmniej jedną ratę 

zapłaciło z opóźnieniem, natomiast w przypadku 1/5 umów wystąpiły przynajmniej trzymiesięczne opóźnienia 

w spłacie rat. 79 spośród 500 umów postawionych zostało w stan windykacji, a 48 z nich - w stan 

natychmiastowej wymagalności. Źródło: Raport końcowy do badania „Ewaluacja systemu pożyczkowego”, 

EGO S.C., Stowarzyszenie STOS, Warszawa, 2017, str. 6 
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 Na podstawie zebranych informacji rekomenduje się wdrażanie instrumentów 

opartych na włączeniu kapitału prywatnego do systemu wsparcia sektora ekonomii 

społecznej. Inaczej rzecz ujmując, chodzi tu o tworzenie trwałych mechanizmów 

współpracy między podmiotami ekonomii społecznej a komercyjnymi instytucjami 

finansowymi (podobny zapis znalazł się w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej z roku 2014). Z pewnością można tu wymienić różne formy zachęt dla 

sektora finansowego, tworzenie specjalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb  

i możliwości PES (np. brak zabezpieczeń na majątku firmy, złagodzone zasady 

badania zdolności kredytowej), jak również upowszechnianie wiedzy wśród 

przedstawicieli instytucji finansowych na temat specyfiki przedsiębiorstw 

społecznych (np. kampanie społeczne, różne formy edukacyjne). 

 

 Ciekawym pomysłem jest również wprowadzenie mechanizmu polegającego na 

umarzaniu części pożyczki udzielonej PES w zależności od stopnia osiągniętych 

wskaźników rezultatu w zakresie założonych celów społecznych. W odniesieniu do 

tej ostatniej kwestii konieczne byłoby precyzyjne zdefiniowanie tych rezultatów 

(które muszą być niepodważalne) i sposobu ich mierzenia (m.in. kryteriów 

ewaluacyjnych, narzędzi, metod, technik badawczych i częstości pomiaru). W  tym 

kontekście warto wykorzystać rozwiązania oparte na koncepcji „płatności za 

rezultaty”, np. zaplanowane w ramach prób stworzenia polskiego modelu obligacji 

społecznych („social impact bonds” – SIB). 

 

 W świetle prezentowanych w tym raporcie rozważań niezmiernie istotnym wydaje się 

rozpatrywanie zwrotnych instrumentów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej  

w ujęciu systemowym (m.in. w nawiązaniu do dokumentów strategicznych, jak 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także regulacji prawnych, np. 

ustawowych). Rzetelna ocena ich funkcjonowania musi uwzględniać szerszy 

kontekst, co oznacza konieczność dokonywania stosownych analiz w powiązaniu  

z innymi mechanizmami wsparcia, zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi. Idąc 
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tym tropem, chodzi o skonstruowanie wielowymiarowego, opartego na 

zróżnicowanych i wzajemnie komplementarnych narzędziach systemu pomocowego, 

w którym coraz bardziej istotną rolę odgrywać będą mechanizmy o charakterze 

zwrotnym. Tego rodzaju „miks” instrumentów wsparcia powinien być przedmiotem 

kompleksowych analiz ewaluacyjnych, o czym szerzej piszemy w kolejnym 

podpunkcie. 

 

 Ponieważ instrumenty zwrotne wciąż należą do nowych sposobów finansowania 

sektora ekonomii społecznej, nie zawsze możemy rzetelnie ocenić efektywność  

i skuteczność aktualnie podejmowanych działań. Dotyczy to zwłaszcza nowych 

instrumentów, wdrożonych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 

2014-2020. Z pewnością ich rola stopniowo będzie się zwiększać – ze względu na 

wysokie prawdopodobieństwo zmniejszenia się puli środków na dotacje po roku 

2020, ale również z uwagi na zmieniające się potrzeby rozwojowe PES. W świetle 

dorobku nauk społecznych można stwierdzić, że miarodajną ocenę tego rodzaju 

instrumentów można sformułować jedynie w dłuższej perspektywie czasowej. 

Aktualnie dysponujemy wynikami badań ewaluacyjnych „ES Funduszu”, które są 

bardzo cenne, lecz niekoniecznie mogą one przystawać do aktualnie wdrażanych 

narzędzi. W związku z powyższym rekomendowana jest realizacja serii badań 

ewaluacyjnych, a także standaryzacja procedur badawczych, aby prowadzone 

analizy mogły dostarczać porównywalnych wyników. Co istotne, wspomniana 

ewaluacja powinna mieć nie tylko wymiar oceny podejmowanych działań, ale 

również towarzyszący i wspierający. Jak już wspomnieliśmy, tego rodzaju ocenę 

należy formułować w szerszym kontekście, a więc w perspektywie systemowej. Być 

może pewne działania badawcze powinny być prowadzone na możliwie wczesnym 

etapie (ewaluacja mid-term). Dzięki takiemu zaplanowaniu harmonogramu analiz 

ewaluacyjnych możliwe byłoby dokonanie stosownych korekt w realizacji ocenianych 

programów. Dodajmy, że dalsze studia powinny obejmować również analizę dobrych 

praktyk zagranicznych wraz z oceną możliwości ich zastosowania w warunkach 

polskich. Ponadto prace badawcze w kolejnych latach powinny obejmować 
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tworzenie nowych modeli i instrumentów finansowania zwrotnego, na których 

podstawie możliwa byłaby implementacja innowacyjnych rozwiązań w systemie 

wsparcia ekonomii społecznej. 

 

 Na podstawie zebranych informacji rekomenduje się rozważenie następujących 

zmian w sposobie funkcjonowania systemu pożyczkowego w ramach KFPS: 

 

 urealnienie wskaźników w programie pożyczkowym (wskaźnika liczby 

udzielonych pożyczek w powiązaniu z ich łączną kwotą), 

 uproszczenie i przyspieszenie procedur weryfikacji wniosków o płatność  

w ramach programu pożyczkowego, 

 powiązanie systemu pożyczkowego z instrumentami zabezpieczającymi (np. 

gwarancjami, poręczeniami itp.), skomasowanie ich w ręku jednego operatora, 

 zmiana sposobu funkcjonowania funduszu gwarancyjnego, m.in. kompleksowa 

ocena, zmiana parametrów i - być może - rezygnacja ze współpracy z sektorem 

bankowym (w tym bankami spółdzielczymi) na rzecz wykorzystania funduszy 

poręczeniowych dla podmiotów komercyjnych na potrzeby PES (np. na poziomie 

regionalnym), 

 zwiększenie maksymalnej kwoty środków dostępnych w ramach programu 

pożyczkowego (dla wąskiej grupy podmiotów, które miałyby odpowiedni 

potencjał, aby skorzystać z większych środków), 

 wydłużenie okresu finansowania w ramach systemu pożyczkowego, zwłaszcza  

w przypadku inwestycji w środki trwałe (np. do 10 lat). 

 

 Ponadto proponuje się następujące scenariusze czy kierunki rozwoju zwrotnych oraz 

innowacyjnych instrumentów finansowych: 

 

 wprowadzenie uproszczonej ścieżki bieżącego finansowania, zapewniającej 

środki obrotowe: dobrze sparametryzowanych instrumentów zwrotnych o niskiej 

wartości (np. 30-50 tys. złotych), przyznawanych na podstawie poziomu obrotów 
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PES, z minimalną liczbą wymogów formalnych, bez konieczności prowadzenia 

szczegółowych rozliczeń i sprawozdawczości, z elastycznym okresem spłaty 

(dostosowanym do rzeczywistych potrzeb PES), 

 wprowadzenie nowego, ekskluzywnego instrumentu - dodatkowych pożyczek  

o charakterze rozwojowym (na cele inwestycyjne, środki trwałe) dla podmiotów o 

szczególnie wysokim potencjale rozwojowym, o zwiększonej kwocie i dłuższym 

okresie finansowania, 

 wprowadzenie nowego instrumentu z przeznaczeniem na budowanie środków 

trwałych z dłuższym, np. dziesięcioletnim okresem finansowania lub 

wprowadzenie nowego instrumentu budowania aktywów, czyli finansowania 

środków (zakup maszyn, budynków itp.) z 10-letni okresem finansowania, 

 upowszechnianie mechanizmu „płatności za rezultat”, np. tworzenie 

instrumentów hybrydowych, jak pożyczki z bonusem, czyli możliwością 

umorzenia części odsetek w zależności od stopnia uzyskania założonych  

i sparametryzowanych rezultatów społecznych, co sprzyjać będzie ich trwałości. 

 

4. Opis wyników badania 

 
4.1. Uwagi ogólne 

 

W tym rozdziale prezentujemy najważniejsze informacje, które stanowią tło dla 

bardziej szczegółowych rozważań, zamieszczonych w dalszej części opracowania. Przede 

wszystkim chodzi tu o wprowadzenie szerszego kontekstu, w jakim należy opisywać 

dotychczasową praktykę oraz perspektywy korzystania ze zwrotnych instrumentów 

finansowych przez polskie podmioty ekonomii społecznej. 

Zacznijmy od dość oczywistego stwierdzenia, że tego rodzaju narzędzia są 

rozpowszechnione w niewielkim stopniu i wciąż można je traktować jako nowe instrumenty 

finansowania przedsiębiorstw społecznych. Na potrzebę zwiększenia skali i dostępności 
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instrumentów zwrotnych zwracano uwagę w licznych analizach i raportach z ewaluacji10. Na 

podstawie licznych diagnoz i rekomendacji sformułowane zostały odpowiednie kierunki 

działań, które znalazły odzwierciedlenie w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES) z roku 2014. W ramach Priorytetu III wspomnianego programu 

ustanowione zostało Działanie III.2. „Zwrotne instrumenty finansowe”, w opisie którego 

sprecyzowano, że tego rodzaju instrumenty (jak pożyczki i poręczenia) mają być 

podstawowym instrumentem wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

Założono przeprowadzenie pilotażowego programu pożyczkowego (później zwanego „ES 

Funduszem”), a następnie – utworzenie Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

W programie założono również, że KFPS obejmować będzie m.in. następujące formy 

wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej: 

 

 pożyczki krótkoterminowe (do 2 lat) na utrzymanie płynności (np. pomostowe, pod 

cesje itp.), 

 pożyczki średnio- i długoterminowe (do 5 lat) z przeznaczeniem na rozwój, 

inwestycje, budowanie aktywów, 

 pożyczki podporządkowane (do 5 lat) z przeznaczeniem na zwiększenie funduszy 

własnych, 

 społeczny fundusz kapitałowy – social venture capital, 

 poręczenia, 

 reporęczenia za zobowiązania funduszy poręczeniowych, poręczających kredyty 

zaciągnięte przez podmioty ekonomii społecznej posiadające status mikro-, małych 

lub średnich przedsiębiorstw11.  

 

Ponadto w KPRES założono, że w kolejnych latach „…wspierane będzie 

uruchamianie i testowanie innowacyjnych form finansowania działalności podmiotów 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni pożyczkowych, funduszy 

                                                 
10 „Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL”, Coffey 

International Development dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 
11 „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 

2014, str. 56-57 
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poręczeń wzajemnych i innych, tworzonych na poziomie lokalnym i regionalnym przez 

podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty 

prywatne. W szczególności wspierane będą działania, które zaabsorbują dodatkowe środki 

prywatne…”12. W świetle tych zapisów na szczególne wyróżnienie zasługują trzy 

następujące wątki, a mianowicie konieczność tworzenia różnorodnego systemu wsparcia, 

opartego na wykorzystaniu szerokiego katalogu wzajemnie powiązanych instrumentów (1), 

potrzeba decentralizacji podejmowanych działań wraz z włączeniem wszystkich 

potencjalnych interesariuszy (2), jak również kwestia uruchomienia środków prywatnych na 

rzecz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, w tym współpracy PES z biznesem (3). 

Jak już wspomnieliśmy, w poprzedniej perspektywie finansowej UE na lata 2007-

2013 funkcjonował pilotażowy system pożyczkowy, zrealizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 1.4. Wspomniany program, zwany „ES 

Funduszem”, został utworzony w projekcie systemowym pt.: „Wsparcie inżynierii finansowej 

na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, którego beneficjentem był Bank Gospodarstwa 

Krajowego, natomiast pożyczek udzielało Towarzystwo Inwestycji Społeczno–

Ekonomicznych (pełniące rolę Pośrednika Finansowego). Główne wnioski z ewaluacji tego 

instrumentu zamieszczamy w kolejnym rozdziale. 

W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 wprowadzone zostały 

nowe mechanizmy wsparcia zwrotnego. Najważniejszym z nich jest program pożyczkowy 

dla podmiotów ekonomii społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 

zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej. Przedsięwzięcie to jest prowadzone w ramach projektu 

„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” (działania 2.9 PO WER), 

którego celem jest zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do zewnętrznych 

źródeł finansowania, niezbędnych do rozwijania działalności gospodarczej. Dodajmy, że 

pewne instrumenty o charakterze zwrotnym są również dostępne na poziomie regionalnym. 

Niniejszy raport zawiera zestawienie najważniejszych informacji na temat mechanizmów, 

które zostały zidentyfikowane przez Zespół Badawczy w ramach przeprowadzonej Analizy 

                                                 
12 Tamże, str. 57 
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danych zastanych (desk research). Przypuszczalnie lista tych instrumentów jest niepełna, 

zwłaszcza, że wiele z nich jest rozproszonych, realizowanych przez różne podmioty, przez co 

brakuje kompleksowych źródeł danych, które mogłyby aspirować do miana kompendium 

wiedzy na ten temat. 

Od roku 2017 konsultowany jest wstępny projekt założeń ustawy o ekonomii 

społecznej i solidarnej. We wspomnianym dokumencie podkreśla się potrzebę wsparcia 

finansowania zwrotnych instrumentów finansowania podmiotów ekonomii społecznej,  

w szczególności pożyczek, poręczeń i reporęczeń, w ramach środków pozostających  

w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto proponuje się wprowadzenie 

zmiany w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016  

r. poz.1988, z poźn. zm.) polegającej na rozszerzeniu o przedsiębiorstwa społeczne 

katalogu podmiotów, których zdolność kredytowa weryfikowana jest w sposób uproszczony, 

co mogłoby sprzyjać zwiększeniu dostępności finansowania zwrotnego. Oprócz tego 

zapisana została propozycja „umożliwienia dostępu (…) do pożyczek, poręczeń, reporęczeń 

na prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego 

przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Ww. instrumenty 

zwrotne byłyby zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przy udziale wyłonionych 

operatorów regionalnych. Nadzór nad Funduszem sprawować powinien zespół powołany 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z udziałem m. in. ministra 

właściwego do spraw rozwoju i Prezesa BGK…”13. W zapisach projektu ustawy 

uwzględniono również koncepcję wzmocnienia i prawnego uregulowania statusu Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej, działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego,  

w oparciu o środki EFS. Zakłada się, że po roku 2020, a więc po uprzednim wykorzystaniu 

tych funduszy na pożyczki i reporęczenia, powinny one wspierać dalsze działania na rzecz 

rozwoju sektora (jako środki budżetu państwa), zwłaszcza z wykorzystaniem instrumentów 

o charakterze zwrotnym14. 

                                                 
13 „Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej”, Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Warszawa, 21.04.2017 r. 
14 Tamże 
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Warto nadmienić, że analizy możliwości korzystania ze zwrotnych instrumentów 

finansowych przez PES były prowadzone od wielu lat. Jedną z nich zawiera opracowanie 

„Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce” pod redakcją Anny 

Królikowskiej. Wspomniany raport otwarcia został opublikowany w roku 2006, zatem  

z dzisiejszej perspektywy wiele zamieszczonych w nim rozważań ma charakter archiwalny 

(dotyczy to zwłaszcza szczegółowych analiz dostępnych wówczas instrumentów 

finansowych). Analiza zawiera jednak wiele cennych refleksji natury ogólnej, dotyczących 

istoty zwrotnych mechanizmów finansowania. „…Finansowanie zwrotne nigdy nie jest 

pierwotnym elementem finansowania żadnego podmiotu. Ponieważ otrzymane pieniądze 

trzeba oddać, i to na dodatek powiększone o odsetki, rozsądek podpowiada, że każdy 

podmiot – bez względu na to czy jest spółką, Kowalskim czy organizacją pozarządową  

– przed zadłużeniem się musi znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: - jakie są 

alternatywne bezzwrotne źródła finansowania? - na jaki okres i w jakiej wysokości są 

potrzebne środki? - z jakich źródeł zostaną zwrócone (kapitał i odsetki)? - jakie jest ryzyko, 

że nie pojawią się przychody pozwalające na zwrot długu, i jaki w takim przypadku jest 

„plan awaryjny”? Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu długu powinna nastąpić analiza 

dostępnych instrumentów oraz ofert i warunków instytucji finansowych. Każdy podmiot 

finansujący – w tym bank – zada ewentualnemu dłużnikowi te same pytania. Będzie 

analizować jego wiarygodność, zdolność do spłaty (…) itp., po to, by ograniczyć ryzyko 

niezwrócenia środków. Organizacje pozarządowe, z racji, że ich źródła finansowania bardzo 

rzadko pozwalają na wypracowanie nadwyżek, które mogłyby zostać przeznaczone na 

spłatę kosztów zadłużenia, powinny szczególnie ostrożnie zaciągać długi. Mimo 

niewątpliwych zalet finansowania zwrotnego wcześniejsza analiza dostępności 

bezzwrotnych źródeł finansowania jest bardzo ważna – zwłaszcza dla podmiotów, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej…”15. 

Jak już wspomnieliśmy, podmioty ekonomii społecznej w niewielkim stopniu 

korzystają ze zwrotnych instrumentów finansowania. Analizę przyczyn tego stanu rzeczy 

                                                 
15 Królikowska A. (red.), „Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Raport otwarcia”, 

Bank BISE, 2006, str. 19 
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zawiera opracowanie „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Wprawdzie raport został opublikowany w roku 2014, lecz wydaje się, że wiele 

prezentowanych w nim ustaleń nie straciło na aktualności. Celem opracowania była m.in. 

ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne w odniesieniu do przedsiębiorstw 

społecznych oraz sformułowanie propozycji instrumentów zwrotnych, możliwych do 

wdrażania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie różnych metod i technik badawczych 

(analizy danych zastanych, badań ilościowych i jakościowych). Jak wynika z raportu, w 2013 

roku prawie 58 proc. przedsiębiorstw społecznych deklarowało poniesienie wydatków 

rozwojowych, lecz zaledwie 1 na 10 podmiotów z tej grupy sfinansowało je z kredytu lub 

pożyczki. „Jedną z poważniejszych barier dla rozwoju tych przedsiębiorstw jest dostęp do 

kapitału. Brak środków finansowych w minionym roku uniemożliwił realizację 

zaplanowanych działań rozwojowych 46% przedsiębiorstw społecznych. Średnia wartość 

niezrealizowanych wydatków wynosi 108 tys. zł…”16.  

Wśród najważniejszych powodów niezrealizowania wydatków na rozwój badane 

podmioty ekonomii społecznej wskazywały: brak własnych pieniędzy na inwestycje, brak 

dostępu do dotacji, brak dostępu do kredytu lub pożyczki, brak dostępu do poręczenia, brak 

wiedzy o tym, jak zaplanować zwrot z inwestycji, jak również niestabilną sytuację 

ekonomiczną podmiotu. Z kolei do najczęściej wymienianych przyczyn nieubiegania się  

o skorzystanie ze zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek lub kredytów) należą: 

 

 preferowanie dotacji przez PES (71 proc.),  

 obawa przed podjęciem ryzyka (65 proc.), 

 brak wymaganych zabezpieczeń (49 proc.),  

 nieposiadanie wystarczających przychodów własnych (43 proc.),  

 niespełnianie kryteriów wymaganych przez instytucje finansowe (36 proc.), 

                                                 
16 „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób 

młodych”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014, str. 3 
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 nieplanowanie inwestycji (34 proc.),  

 uciążliwe obciążenia biurokratyczne (32 proc.),  

 brak znajomości dostępnej oferty (22 proc.), 

 wysoki nakład pracy własnej, konieczny do uzyskania finansowania (17 proc.)17.  

 

Jak można przeczytać we wspomnianym opracowaniu, „…istniejąca oferta instytucji 

finansowych jest niedostosowana do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej. Wynika to  

z niewielkiej liczby przedsiębiorstw społecznych oraz ich małej wiarygodności dla tych 

instytucji. (…) Luka niezrealizowanych wydatków rozwojowych organizacji pozarządowych 

wyniosła w 2013 roku 655 mln zł. Doświadczyło jej w 2013 roku 2,5 tys. NGO. Natomiast 

luka finansowa rozumiana jako brak uzyskania kredytu lub pożyczki zarówno przez 

organizacje pozarządowe, jak i przez spółdzielnie socjalne, wynosiła w 2013 roku 51,3 mln 

zł…”18. We wspomnianym opracowaniu sformułowanych zostało kilka istotnych 

rekomendacji na potrzeby wprowadzania instrumentów o charakterze zwrotnym do 

systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej. „Istnieje potrzeba szerszego niż dotychczas 

wspierania (…) podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych 

(…) W przyszłości należy tworzyć odpowiedni miks instrumentów: dla rozpoczynających 

działalność głównym instrumentem powinny być dotacje na rozpoczęcie działalności, 

uzupełnione o instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw społecznych szybko się 

rozwijających i napotykających barierę dostępu do kapitału; dla funkcjonujących powyżej 

12 miesięcy, podstawowym instrumentem rozwoju powinny być instrumenty zwrotne,  

z możliwością przyznania dotacji projektom o szczególnie wysokich korzyściach 

społecznych lub zastosowania mechanizmu mieszanego w przypadku przedsięwzięć 

przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy; katalog instrumentów zwrotnych 

powinien być stopniowo rozbudowywany o system poręczeń oraz instrumenty kapitałowe. 

(…) Istotne jest także zapewnienie spójności całego systemu wsparcia, tj. oferty PO WER, 

działań publicznych służb zatrudnienia oraz wdrażanej w województwach interwencji  

w ramach poszczególnych RPO. Instrumenty powinny być skonstruowane tak, żeby nie 

                                                 
17 Tamże, str. 3-4 
18 Tamże, str. 3-4 
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wypierały innych form finansowania, tylko stanowiły ich uzupełnienie (minimalizacja 

zakłóceń rynku) – co zostało uwzględnione w szczegółowych propozycjach konstrukcji 

instrumentów…”19. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o zbudowanie wielowymiarowego  

i zarazem spójnego logicznie systemu wsparcia, łączącego różne instrumenty  

i umożliwiającego elastyczne konstruowanie różnych montażów finansowych. 

Nawiązując do powyższych rozważań, niezmiernie istotne jest uwzględnienie 

instrumentów o charakterze gwarancyjnym, które mogą być istotnym wzmocnieniem 

systemów pożyczkowych lub kredytowych. Wiele istotnych informacji na ten temat zawiera 

raport „Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze 

gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER” z roku 

2015. Niespełna co czwarty ankietowany PES podjął próbę uzyskania kredytu bankowego 

w okresie trzech lat od daty realizacji pomiaru, większość z nich nie podejmuje takich 

działań. Im większe podmioty, tym częściej ubiegały się o kredyt bankowy. Badanie 

potwierdza wysoką ocenę programu pożyczkowego, prowadzonego przez TISE ze środków 

Działania 1.4 PO KL20, o którym szerzej piszemy w następnym rozdziale. „Wiele organizacji 

napotykało natomiast poważne problemy, starając się o kredyt bankowy, najczęściej były 

one związane z brakiem oferty kredytowej dostosowanej do specyfiki PES, brakiem 

odpowiednich zabezpieczeń (przy czym brak zabezpieczeń był najczęściej przyczyną nie tyle 

odmowy udzielenia kredytu, ile w ogóle braku próby jego pozyskania) i trudną sytuacją 

finansową PES, uniemożliwiająca pozyskanie finansowania zwrotnego. (…) Badane 

organizacje wskazują też, że dostępność instrumentu poręczeniowego (gwarancyjnego) 

może wyraźnie zwiększyć ich skłonność do korzystania z finansowania dłużnego. W sytuacji 

możliwości skorzystania z wyspecjalizowanego instrumentu gwarancyjnego, ok. 50% PES 

planujących wydatki rozwojowe wyraziło zainteresowanie skorzystaniem z finansowania 

dłużnego (…), wobec tylko ok. 29% gotowych do korzystania z takich źródeł, nawet  

w sytuacji braku specjalistycznych instrumentów zabezpieczających. Badane organizacje są 

                                                 
19 Tamże, str. 6-7 
20„Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym 

oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER”, Raport końcowy, Policy & Action Group 

Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, 2015 
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też otwarte, jeżeli chodzi o skłonność do ponoszenia kosztów związanych z pozyskaniem 

poręczenia, przy czym 43,5% wskazuje, że akceptowalny dla nich byłby poziom prowizji do 

1%...”21. 

 

4.2. Doświadczenia z realizacji „ES Funduszu” 

 

Niniejszy rozdział zawiera najważniejsze wyniki oceny programu pożyczkowego, 

zwanego „ES Funduszem”. Wspomniany instrument został utworzony w ramach projektu 

systemowego pt.: „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, 

którego beneficjentem był Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast pożyczek udzielało 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych. Rozbudowany zestaw informacji na ten 

temat można odnaleźć w raporcie końcowym do badania „Ewaluacja systemu 

pożyczkowego” z roku 2017. 

Celem ewaluowanego projektu było stworzenie i pilotażowe wdrożenie programu 

finansowego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o zwrotne instrumenty 

finansowe. Projekt został dofinansowany z Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, a zaplanowane w nim zadania miały na celu szeroko rozumiane wsparcie rozwoju 

PES, w tym „…zapewnienie (…) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowych, niezbędnych 

do rozwijania przez nie działalności (…). Ponadto projekt miał przyczynić się do zdobycia 

informacji nt. zainteresowania podmiotów ekonomii społecznej korzystaniem z pożyczek  

w celu optymalnego sparametryzowania instrumentów wsparcia zwrotnego dla PES  

w perspektywie finansowej 2014-2020. Uzasadnieniem dla realizacji działania były 

trudności w dostępie podmiotów ekonomii społecznej do zewnętrznego finansowania,  

w szczególności o charakterze zwrotnym. (…). Zapewnienie PES-om dostępu do kapitału 

zwrotnego miało pozwolić na rozszerzanie działalności prowadzonej przez PES-y oraz na 

zwiększanie samodzielności finansowej tych podmiotów i uniezależnienie ich od systemu 

dotacyjnego. (…) Realizacja projektu została dofinansowana kwotą 33 mln zł, z czego 27,9 

mln zł stanowił kapitał pożyczkowy przekazany do pośrednika finansowego. 400 tys. zł 

zarezerwowano na usługi doradcze dla pożyczkobiorców. BGK w drodze (…) przetargu, do 

                                                 
21 Tamże, str. 5-6 
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którego zgłosiło się dziewięć podmiotów, wyłonił pośrednika finansowego, którym zostało 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych…”22. 

Na podstawie cytowanego badania ewaluacyjnego wypracowane zostały 

rekomendacje dotyczące tworzenia oferty pożyczkowej dla podmiotów ekonomii 

społecznej, służące planowaniu i optymalizacji dalszych działań w ramach EFS w tym 

obszarze (m.in. na podstawie panelu ekspertów, w którym wzięli udział przedstawiciele 

administracji publicznej oraz sektora ekonomii społecznej). Ewaluacja została zrealizowana 

z zastosowaniem następujących metod badawczych: analizy danych zastanych, wywiadów 

indywidualnych (m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, BGK, TISE, podmiotów ekonomii społecznej korzystających 

z pożyczek, przedstawicieli OWES i ROPS) oraz badania ankietowego, realizowanego 

techniką Komputerowo Wspomaganych Wywiadów Internetowych (CAWI) na próbie 206 

podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały z pożyczki oferowanej przez TISE 

w ramach projektu, co stanowi 52 proc. badanej populacji. 

W okresie od marca 2013 roku do grudnia 2016 roku udzielonych zostało 500 

pożyczek, z których skorzystało 400 podmiotów. Pożyczki opiewały na łączną kwotę 38,9 

mln zł, a prawie 90 proc. z nich zostało udzielonych na maksymalny dopuszczalny okres 

pięciu lat. Średnie oprocentowanie pożyczki wyniosło 0,77 proc. Ponad połowa pożyczek 

została udzielona spółdzielniom socjalnym, mimo, że ich udział w zbiorowości podmiotów 

ekonomii społecznej wynosi nieco ponad 1 proc. Wiąże się to z faktem, że oferta 

pożyczkowa skierowana była do PES prowadzących działalność gospodarczą, która  

– niejako z definicji - jest podejmowana przez spółdzielnie socjalne. Dla porównania  

- przychody z działalności gospodarczej osiąga zaledwie kilka procent organizacji 

pozarządowych. Według danych zamieszczonych w raporcie pomoc zwrotna trafiła przede 

wszystkim do podmiotów młodych (60 proc. z nich powstało między 2010  

a 2015 rokiem), co wiąże się z faktem, że w większości ze wsparcia skorzystały spółdzielnie 

socjalne, które funkcjonują w polskim systemie od roku 2004, a w latach 2010-2016 ich 

                                                 
22 Raport końcowy do badania „Ewaluacja systemu pożyczkowego”, EGO S.C., Stowarzyszenie STOS, 

Warszawa, 2017, str. 16-17 
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liczba wzrosła sześciokrotnie. Co czwarty pożyczkobiorca działał w obszarze gastronomii  

- branża ta była domeną spółdzielni socjalnych, wśród których była reprezentowana przez 

ponad 80 proc. podmiotów. Z kolei fundacje i stowarzyszenia najczęściej prowadziły 

działalność w obszarze kultury (17 proc.), turystyki (15 proc.) oraz edukacji (14 proc.). Jak 

wynika z raportu, wielkość zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, które otrzymały 

pożyczkę, była zbliżona do średniej dla zbiorowości tego rodzaju podmiotów. Natomiast jeśli 

chodzi o fundacje i stowarzyszenia, zauważono, że z pożyczek skorzystały relatywnie duże 

podmioty, co wynika z faktu, że działalność gospodarczą najczęściej prowadzą większe 

organizacje „trzeciego sektora”. W dokumencie możemy odnaleźć informacje, że 

korzystające z pożyczek spółdzielnie socjalne częściej zatrudniały osoby niepełnosprawne 

(38 proc. w tej grupie podmiotów) niż fundacje i stowarzyszenia (23 proc.), co również nie 

jest zaskoczeniem, ponieważ niepełnosprawni są jedną z grup najczęściej zatrudnianych 

przez spółdzielnie socjalne. Z prezentowanego w raporcie rozkładu odpowiedzi na pytanie  

o wysokość przychodów w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pożyczki 

wynika, że 38,8 proc. podmiotów uzyskało przychód nie większy niż 100 tys. zł, 29,6 proc.  

- od 100 tys. do 1 mln zł, natomiast 18,8 proc. - powyżej 1 mln zł. W grupie podmiotów  

o najwyższych przychodach zdecydowanie dominowały organizacje pozarządowe, zaś wśród 

pożyczkobiorców o najniższych przychodach przeważały spółdzielnie socjalne.  

Z zamieszczonej w raporcie analizy dowiadujemy się, że o pożyczkę ubiegały się podmioty  

o ponadprzeciętnie dobrej kondycji finansowej na tle reprezentowanego sektora, co wydaje 

się być dość oczywistą konstatacją23. 

Jak wynika z cytowanego opracowania, „…uzyskiwanie przychodów z działalności 

gospodarczej stanowi racjonalną podstawę ubiegania się o finansowanie zwrotne. Jest 

jednocześnie tym czynnikiem, który odróżnia grupę PES-ów korzystających z pożyczki 

w pilotażu od tych, którzy z niej nie planują korzystać. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że głównym źródłem finansowania PES-ów, które skorzystały z pożyczki, są przychody 

z działalności rynkowej (73% wskazań). Na kolejnym miejscu znalazły się dotacje: 

z funduszy europejskich, z których korzysta co czwarta badana organizacja, od władz 

                                                 
23 Tamże, str. 22-29 



 

                                                                                                                                                             

26 

samorządowych (19,4% wskazań) oraz od władz centralnych (18%)…”24. Ponadto 25 proc. 

podmiotów, które otrzymały pożyczkę w ramach projektu miało styczność z instrumentami 

zwrotnymi, lecz tylko co drugi z nich zaciągał kredyt w sektorze bankowym. Tylko 20 proc. 

pożyczkobiorców TISE próbowała zaciągnąć pożyczkę na warunkach rynkowych, jednak 80 

proc. z tej grupy uzyskało odpowiedź odmowną. Oznacza to, że 80 proc. podmiotów 

uczestniczących w programie nie podejmowało prób pozyskania środków na rozwój  

w sektorze bankowym, co było spowodowane niedostosowaniem oferty instytucji 

finansowych do specyfiki i możliwości PES-ów (m.in. zbyt wysokie oprocentowanie, 

skomplikowane procedury, niespełnianie wymagań odnośnie zabezpieczeń). Autorzy 

analizowanego raportu konstatują, że bariery korzystania z finansowania zwrotnego przez 

podmioty ekonomii społecznej można podzielić na dwie grupy: „wewnętrzne”  

i „zewnętrzne”. „Wewnętrzne bariery wynikają głównie ze skali działalności (niewielkie, 

nieregularne przychody) i ostrożnościowej strategii działania w zakresie finansowania 

zewnętrznego (strategia „przetrwania”). Bariery zewnętrzne wynikają z braku oferty 

pożyczkowej dla PES-ów na rynku komercyjnym spowodowanego niechęcią banków do 

finansowania tego typu podmiotów (ze względu na koszty obsługi przy niewielkim zysku 

i podwyższonym ryzyku) i dość wysokich wymagań prawa bankowego co do standingu 

finansowego kredytobiorcy, których na ogół PES-y nie spełniają…”25. 

Z zamieszczonych w raporcie analiz wynika, że poziom absorpcji funduszy wiąże się  

z kondycją PES-ów w danym regionie oraz znaczących różnic występujących wewnątrz 

sektora, przy czym o pożyczki starały się najbardziej prężnie działające PES-y. Należy jednak 

zauważyć, że w ramach analizowanego projektu wszystkie środki zostały wykorzystane  

w każdym z pięciu makroregionów, a nawet wystąpiła konieczność wspomagania się 

zamówieniami uzupełniającymi. Autorzy raportu zwracają uwagę na odmienny potencjał  

i różnice w postawach odnośnie podejmowania zobowiązań finansowych pomiędzy 

sprawnie funkcjonującymi organizacjami pozarządowymi o dłuższym stażu a spółdzielniami 

socjalnymi, które koncentrują się na zatrudnianiu osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

                                                 
24 Tamże, str. 4-5 
25 Tamże, str. 5 
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społecznym, stawiając przy tym następujące pytanie: „Co w pierwszym rzędzie powinien 

premiować system pożyczkowy dla sektora ekonomii społecznej: potencjał osiągnięcia 

zysku czy społecznego oddziaływania sfinansowanych w ten sposób przedsięwzięć…”26.  

W raporcie sformułowane zostały również pewne wątpliwości dotyczące przepływu 

informacji w ramach projektu: „…na podstawie żadnego z wywiadów nie mogliśmy 

stwierdzić, że informacje dotyczące absorpcji środków były wykorzystywane w koordynacji 

działań w zakresie ekonomii społecznej w poszczególnych makroregionach…”27. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych można stwierdzić, że oferta 

pożyczkowa w ramach programu była dostosowana do potrzeb i możliwości PES-ów. 90 

proc. respondentów w badaniu CAWI zadeklarowało, że ponownie skorzystałoby z takiej 

możliwości, a niemal wszyscy respondenci pozytywnie ocenili ofertę pożyczkową TISE, 

określając ją jako adekwatną do swoich potrzeb. Czynniki decydujące o dodatniej ocenie 

tego instrumentu finansowego to przede wszystkim:  

 

 niskie oprocentowanie (98 proc. ocen pozytywnych),  

 długi okres, na który udzielana jest pożyczka, co skutkuje niższą wysokością 

miesięcznej raty (91 proc.),  

 karencja w spłacie rat kapitałowych (90 proc.), 

 akceptacja zabezpieczenia w formie weksla (86 proc.).  

 

Sam proces administracyjny związany z ubieganiem się o uzyskanie wsparcia nie 

sprawiał trudności pożyczkobiorcom – tego rodzaju problemy odnotowano w przypadku  

7 proc. badanych podmiotów. Niektóre przedsiębiorstwa społeczne miały natomiast kłopoty 

ze spełnieniem formalnych warunków dostępu do instrumentu pożyczkowego (wymagany 

okres prowadzenia działalności gospodarczej nie krótszy niż 12 miesięcy od daty złożenia 

wniosku czy konieczność posiadania osobowości prawnej)28. 

                                                 
26 Tamże, str. 20 
27 Tamże, str. 19 
28 Tamże, str. 32-34 
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Bardzo istotnym elementem ocenianego systemu były usługi doradcze dla 

pożyczkobiorców. Skorzystanie z tej możliwości nie było obligatoryjne, lecz 60 proc. 

klientów programu dokonało takiego wyboru. Przeciętny czas poświęcony przez doradców 

na wsparcie jednego podmiotu wynosił 10 godzin. Dzięki ich pomocy merytorycznej wzrósł 

poziom poczucia bezpieczeństwa  pożyczkobiorców, dla których korzystanie z tego rodzaju 

narzędzi najczęściej było nowym doświadczeniem i w ich ocenie wiązało się z koniecznością 

podjęcia ryzyka. Usługi doradcze najczęściej obejmowały zagadnienia związane  

z rozliczeniem pożyczki (30 proc.), informacją i promocją (20 proc.), księgowością (13 proc.) 

oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi (10 proc.). Przedstawiciele podmiotów, które 

skorzystały z doradztwa, pozytywnie ocenili tę formę wsparcia, a zwłaszcza przygotowanie 

merytoryczne doradców (87 proc.), lokalizację miejsca świadczenia usługi (81 proc.), 

poruszaną tematykę (71 proc.) oraz liczbę dostępnych godzin pracy doradcy (73 proc.). 

Jednocześnie 78 proc. respondentów korzystających z doradztwa zadeklarowało, że usługa 

ta pomogła im w przeprowadzeniu inwestycji i skutecznym wykorzystaniu pożyczonych 

środków (odmienną opinię wyraziło 14 proc. badanych z tej grupy)29. 

Jak pokazują wyniki badań ewaluacyjnych, 47 proc. pożyczkobiorców „ES Funduszu” 

przynajmniej jedną ratę zapłaciło z opóźnieniem, natomiast w przypadku 1/5 umów 

wystąpiły przynajmniej trzymiesięczne opóźnienia w spłacie rat. 79 spośród 500 umów 

postawionych zostało w stan windykacji, a 48 z nich - w stan natychmiastowej 

wymagalności. Do zdiagnozowanych przyczyn problemów ze spłatą zobowiązań należą: 

niższe od oczekiwanych przychody, sezonowy charakter działalności, wypadki losowe, niskie 

kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nieporozumienia 

między osobami prowadzącymi organizację. 

Podczas badania ilościowego metodą CAWI 71 proc. respondentów pozytywnie 

oceniło efekty uzyskanych pożyczek. Autorzy raportu formułują jednak pewne zastrzeżenia 

w odniesieniu do tej kwestii. „Trudno (…) ocenić skalę tego efektu ze względu na brak 

porównywalnych danych dotyczących efektywności alternatywnych programów wsparcia. 

Dodatkowo, różne PES-y definiują cel społeczny w różny sposób. Ma on zarówno charakter 

                                                 
29 Tamże, str. 34-37 
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bezpośredni – tj. zatrudnienie osób wykluczonych społecznie lub tym wykluczaniem 

zagrożonych, jak i bardziej pośredni np. rozwój sportu powszechnego. Warto odnotować, że 

w wyniku działań finansowanych z pożyczek średnio PES-y zatrudniły 2-3 dodatkowe 

osoby…”30. Do końca roku 2015 podmioty, które otrzymały pożyczkę zatrudniły 400 nowych 

osób, co autorzy uznają za wynik zadowalający. Jako pozytywne efekty zrealizowanych 

działań przedstawiciele badanych PES-ów najczęściej wskazywali:  

 

 wzrost przychodów (86 proc.),  

 zwiększenie sumy bilansowej (69 proc.), 

 wzrost poziomu zatrudnienia (63 proc.).  

 

Ponadto respondenci różnią się pod względem opinii czy system pożyczkowy  

w większym stopniu przyczynił się do wystąpienia pozytywnych efektów społecznych (23 

proc.) czy ekonomicznych (25 proc.)31. 

Istotnym kryterium ewaluacyjnym jest również trwałość uzyskanych efektów. Jak 

wynika z raportu, możliwości sformułowania tego rodzaju oceny były dość ograniczone  

z uwagi na relatywnie krótki czas, jaki upłynął od zakończenia działań projektowych. 

Podczas badania ilościowego prawie 64 proc. ankietowanych podmiotów zadeklarowało 

utrzymanie wszystkich miejsc pracy, powstałych dzięki pożyczce, natomiast 26 proc. 

badanych organizacji utrzymało część z nich. Jednocześnie 98 proc. wspomnianych 

podmiotów kontynuowało dotychczasową działalność gospodarczą. Pożyczka okazała się 

koniecznym warunkiem realizacji zadań – tylko 1.5 proc. respondentów uznało, że działania 

te mogłyby zostać wykonane nawet w przypadku braku udziału w programie. „System 

pożyczkowy dla PES-ów jest niezbędnym instrumentem wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej, gdyż odpowiada na potrzebę finansowania zwrotnego PES-ów prowadzących 

działalność gospodarczą, której podmioty te nie mogą zaspokoić na rynku (luka 

finansowa)…”32. Jednocześnie autorzy opracowania zwracają uwagę, że ewaluowany 

                                                 
30 Tamże, str. 6 
31 Tamże 
32 Tamże, str. 7 
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instrument nie może całkowicie zastąpić dotacji jako formy wsparcia sektora ekonomii 

społecznej, „…szczególnie w przypadkach, w których przedmiotem wsparcia są działania 

o dominującym (nad gospodarczym) celu społecznym…”33. Z danych prezentowanych  

w raporcie płynie również wniosek, że korzystanie z systemu pożyczkowego miało również 

pozytywny efekt w obszarze edukacji ekonomicznej, ponieważ przyczyniło się do zmiany 

postaw pożyczkobiorców na bardziej rynkowe. Inaczej rzecz ujmując, podjęcie zobowiązań 

finansowych wpłynęło na upowszechnienie profesjonalizmu i planowania strategicznego  

w podmiotach ekonomii społecznej34. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych oraz analizy 

danych zastanych autorzy raportu formułują mocne i słabe strony „ES Funduszu”: „Mocne 

strony pilotażowego instrumentu pożyczkowego to: atrakcyjne warunki udzielania pożyczek, 

które zostały ocenione pozytywnie przez zdecydowaną większość badanych, działania 

promocyjne operatora, które były konieczne do przełamania barier świadomościowych, 

objęcie wsparciem doradczym potencjalnego pożyczkobiorcy w całym procesie 

aplikowania, co pozwoliło zminimalizować liczbę „nietrafionych” pożyczek, które są 

niepożądane z punktu widzenia trwałości (zwrot zaangażowanych środków publicznych), ale 

z punktu widzenia pożyczkobiorców mogły okazać się katastrofą finansową dla PES-ów 

i osobiście dla jego „udziałowców”, wsparcie doradcze na etapie realizacji działań 

finansowanych z pożyczki, elastyczność operatora pożyczek, który rozumie specyfikę 

i potrzeby PES-ów, zaadresowanie luki finansowej w dostępie PES –ów do zewnętrznego 

finansowania…”35. Z kolei do zidentyfikowanych podczas badań mankamentów systemu 

pożyczkowego należą: „…przeznaczenie wsparcia wyłącznie dla już funkcjonujących PES-ów 

(prowadzących działalność gospodarczą od min. 12 miesięcy), brak dostępu do pożyczki, ze 

względów formalnych, dla podmiotów reintegracyjnych (np. ZAZ, KIS), które nie mają 

osobowości prawnej lub nie prowadzą działalności gospodarczej, promowanie osiągania 

celów społecznych nieatrakcyjnym mechanizmem, jakim było zmniejszenie 

oprocentowania, zbyt niska maksymalna wartość pożyczki (100 tys. zł) co sygnalizowała 

                                                 
33 Tamże 
34 Tamże 
35 Tamże 
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część ankietowanych PES, brak możliwości finansowania bieżących wydatków obrotowych 

(nie związanych bezpośrednio z finansowanym z pożyczki przedsięwzięciem), przy niskiej 

rentowności i braku dywersyfikacji źródeł przychodów problemy z płynnością finansową są 

powszechne wśród PES-ów, brak integracji systemu wsparcia PES-ów przez OWES-y 

i wsparcia oferowanego w ramach instrumentu pożyczkowego. Dotyczy to przede wszystkim 

spójnego systemu promocji, informacji i doradztwa. Doświadczenia operatora pożyczek 

pokazały, że grupa docelowa wymaga aktywnych narzędzi promocji oraz wsparcia 

doradczego i najlepiej zaangażowania całego „otoczenia” PES-ów, czyli przede wszystkim 

struktury OWES…”36. Warto dodać, że część ujawnionych mankamentów programu została 

zauważona przez decydentów odpowiedzialnych za formułowanie głównych kierunków 

polityk publicznych, a pewne doświadczenia zostały wykorzystane podczas konstruowania 

kolejnego instrumentu, który można uznać za następcę „ES Funduszu” (szerzej piszemy  

o nim w kolejnym rozdziale tego opracowania). Między innymi rozszerzone zostało grono 

potencjalnych pożyczkobiorców o podmioty reintegracyjne oraz przedsiębiorstwa społeczne 

średniej wielkości, wprowadzono osobną ścieżkę dla podmiotów rozpoczynających 

działalność, zwiększono maksymalną kwotę pożyczki dla najbardziej doświadczonych PES, 

a także umożliwiono wykorzystanie pożyczki jako kredytu obrotowego, co zwiększa 

płynność finansową organizacji37. 

Kluczowym wnioskiem płynącym z opracowania jest konieczność budowy 

kompleksowego systemu wsparcia PES-ów na każdym etapie procesu uzyskiwania  

i rozliczania pożyczek. Pomoc powinna być dostępna już na wstępnym etapie identyfikacji 

potrzeb, a kończyć się na zamknięciu rozliczeń finansowych związanych z pożyczką. Według 

autorów raportu wiele z tych funkcji mogłyby wypełniać OWES-y, jednakże brakuje 

zdefiniowanych procedur w zakresie koordynacji działań pomiędzy nimi a operatorami 

finansowymi. W przypadku niektórych, prężnie działających OWES-ów o większym 

potencjale instytucjonalnym tego rodzaju kooperacja z sektorem finansowym jest 

podejmowana, lecz z pewnością nie jest ona regułą w skali ogólnopolskiej. Proponowane 

                                                 
36 Tamże, str. 7-8 
37 Tamże, str. 62 
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przez autorów ewaluacji podejście zakłada ujednolicenie systemu wsparcia i bardziej 

skuteczną koordynację działań podejmowanych przez różne instytucje wspierające sektor 

ekonomii społecznej. Ponadto w ramach rekomendacji zaproponowano wprowadzenie 

instytucji „mentora”, a więc odnoszącego sukcesy i korzystającego z różnych instrumentów 

finansowych przedstawiciela profesjonalnie zarządzanego PES-u, który swoją wiedzą  

i doświadczeniem wspierałby początkujących lub po prostu mniej sprawnych biznesowo 

przedsiębiorców społecznych. Innym pomysłem jest „…organizacja usługi polegającej na 

weryfikacji potencjału instytucji do ubiegania się o pożyczkę, ale prowadzonej w formie 

audytu/wizyty na miejscu, której celem byłaby kompleksowa diagnoza przedsiębiorstwa 

uwzględniająca także możliwości działania w danej branży na rynku 

lokalnym/regionalnym…”38. Tego rodzaju usługa pozwoliłaby na stworzenie krótko-  

i średniookresowej strategii rozwoju PES, a korzystanie ze zwrotnych instrumentów 

finansowych byłoby jednym z elementów tego planu. W raporcie wymieniono również inne 

kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia skuteczności tego rodzaju 

mechanizmów finansowych, m.in.: „…premiowanie tych podmiotów, które dzięki pożyczce 

realizują bezpośredni cel społeczny związany z zatrudnianiem osób wykluczonych 

społecznie lub tym wykluczeniem zagrożonych. Obniżenie i tak już niskiego oprocentowania 

jest niewystarczające w tej kwestii. Rozwiązaniem w tym względzie jest umorzenie części 

pożyczki w przypadku osiągnięcia bezpośredniego celu społecznego na ustalonym 

poziomie. (…) Skuteczniejsze dotarcie z ofertą do PES-ów na obszarach, gdzie ekonomia 

społeczna jest słabiej rozwinięta poprzez skoordynowaną akcję informacyjno-promocyjną, 

która wsparta jest działaniami animacyjnymi na poziomie lokalnym. (…) Konieczne jest 

wspólne wypracowanie strategii na poziomach makroregionów – pomiędzy danym 

operatorem a OWES-ami z danego terytorium w tym zakresie, z uwzględnieniem aspektu 

lokalnych przyjętych do realizacji działań. Także terytorialna intensyfikacja działań powinna 

uwzględniać poziom lokalny. (…) Wypracowanie mechanizmów koordynacji działań 

pomiędzy operatorem pożyczki, a OWES-ami z danego terytorium tak, aby współpraca 

miała bardziej kompleksowy charakter i nie opierała się jedynie na potencjale instytucji 

                                                 
38 Tamże, str. 63 
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prowadzących OWES-y bądź na wcześniejszych doświadczeniach. Jest to warunek 

niezbędny do budowania kompleksowych (…) systemów wsparcia opisanych w ramach 

rekomendacji dotyczących podejścia holistycznego…”39. 

 

4.3. Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej 

 

W tym rozdziale prezentujemy najważniejsze informacje na temat aktualnie 

realizowanego systemu pożyczkowego, który jest kontynuacją pilotażowego „ES Funduszu”, 

zakończonego w roku 2016. W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój utworzony został Krajowy 

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS)40. Menedżerem i zarazem podmiotem 

zarządzającym wspomnianym instrumentem został Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast 

Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.  

 

System pożyczkowy: 

 

W ramach systemu wybrano dwóch pośredników finansowych, odpowiedzialnych za 

udzielanie pożyczek PES, monitorowanie realizacji działań PES w ramach zawartych umów 

pożyczek, sprawozdawczość do BGK i promocję zwrotnych instrumentów finansowych  

w sektorze ekonomii społecznej. W czterech makroregionach funkcję tę pełni Towarzystwo 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., natomiast w piątym - Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego S.A. 

Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych 

instrumentów finansowych, w tym instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych. Docelowo 

                                                 
39 Tamże, str. 64 
40 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, 

Poddziałania: 1. Wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych 2. Wzmocnienie 

systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,  W ramach poddziałania 1 - Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, w tym m.in.: rozszerzenie oferty 

pożyczkowej i realizacja nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES, Źródło: „Wsparcie finansowe 

dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych, Gniezno, 13.10.2016 r., str. 3 
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planuje się objęcie wsparciem co najmniej 2030 PES, utworzenie co najmniej 1250 miejsc 

pracy. Zakłada się również, że pula dostępnych środków stopniowo będzie się zwiększać 

dzięki funkcjonowaniu zwrotnych instrumentów finansowych41. 

Jak przekonują przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

wsparcia ekonomii społecznej, trwały rozwój sektora jest uzależniony właśnie od 

upowszechnienia zwrotnych instrumentów finansowych, które w dłuższej perspektywie 

czasowej mają być alternatywą dla obecnych dotacji ze środków europejskich, zwłaszcza, 

że przewidywana wysokość dostępnych środków stopniowo będzie się zmniejszać. 

Mechanizmy dłużne mają zatem służyć rozwojowi i usamodzielnieniu się podmiotów 

ekonomii społecznej. „Fundusze pożyczkowe i gwarancyjne są narzędziem do tej 

samodzielności. Uczą przedsiębiorców społecznych zarządzać finansami i planować wydatki 

bez nieustannej pomocy państwa, a tym samym zmuszają do urynkowienia swoich działań, 

przemyślanej budowy biznesplanu, zarządzania płynnością…”42.  

Większą niż dotychczas rolę w tym procesie mają odgrywać instytucje otoczenia 

przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza OWES, które mają bardziej aktywnie niż dotychczas 

współpracować z pośrednikami finansowymi w celu edukacji i promocji korzystania  

z instrumentów zwrotnych. Tego rodzaju obowiązki zostały zapisane w standardach 

wynikających z systemu akredytacji tych ośrodków, a szczególną wagę przywiązuje się do 

podniesienia kompetencji ich doradców biznesowych. „MRPiPS prowadzi obecnie program 

wzmacniający kompetencje doradców biznesowych OWES. (…) Ośrodki muszą oferować  

w zakresie swoich usług informacje o dostępnych instrumentach finansowych i pomoc  

w przygotowaniu dokumentów wymaganych do uzyskania pożyczek. Ośrodki muszą też 

zatrudniać wykwalifikowanych doradców biznesowych, którzy będą posiadali odpowiednie 

kompetencje w pomocy przy ubieganiu się o instrumenty finansowe. Wytyczne resortu 

rozwoju, to obowiązek OWES do przekazywania pośrednikom finansowym informacji o tych 

podmiotach ekonomii społecznej, którym zostanie wskazana oferta pożyczkowa jako 

                                                 
41 Tamże, str. 4 
42 Źródło: „Nowe pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla ekonomii społecznej”, artykuł z dnia 

12.04.2017 r., www.ekonomiaspoleczna.pl, data dostępu: 27.06.2018 r. 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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najwłaściwsza forma rozwoju. OWES muszą uzgodnić z pośrednikiem zakres doradztwa, 

które będzie dotyczyło instrumentów finansowych…”43. 

Warto po raz kolejny podkreślić, że program został skonstruowany z wykorzystaniem 

doświadczeń z realizacji pilotażu w ramach PO KL 2007-2013. W porównaniu do „ES 

Funduszu” kilkukrotnie zwiększono pulę środków przeznaczonych na realizację 

instrumentów wsparcia: ok. 138 mln zł przewidziano na pożyczki i reporęczenia w ramach 

Działania 2.9 PO WER 2014‐2020, a kwotę  ok. 20 mln zł na gwarancje (ze spłat pożyczek 

w pilotażu w ramach Działania 1.4 PO KL 2007‐2013). Do katalogu potencjalnych 

odbiorców wsparcia włączone zostały nowopowstałe i średniej wielkości PES, a także 

podmioty reintegracyjne. Umożliwiono również wykorzystanie pożyczek jako kapitału 

obrotowego na sfinansowanie bieżącej działalności. Ponadto wprowadzone zostały nowe 

formy wsparcia: gwarancje i reporęczenia, dzięki czemu rozszerzono wachlarz dostępnych 

instrumentów finansowania przedsiębiorstw społecznych: 

 

 „…Pożyczka na start ‐ ułatwienie dostępu do kapitału dla nowopowstałych PES 

(okres prowadzenia działalności krótszy niż 12 m‐cy). Wysokość – do 100 tys. zł na 

jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES; max. okres spłaty do  

5 lat; brak prowizji i opłat. 

 Pożyczka na rozwój ‐ dla PES działających powyżej 12 m‐cy. Wysokość – do 500 tys. 

zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES; max. okres spłaty do 

7 lat; brak prowizji i opłat. 

 Gwarancje – do 500 tysięcy złotych i do 80% kwoty kredytu; prowizja za udzielenie 

gwarancji ‐ 0,5% kwoty gwarancji, płatna jednorazowo; maksymalny okres gwarancji 

– do 99 miesięcy, w przypadku kredytów inwestycyjnych – do 120 miesięcy. 

 Reporęczenia – do 140 tys. zł i do 70% poręczenia; brak prowizji i opłat z tytułu 

objęcia reporęczeniem (na etapie rozpoznania rynku)…”44. 

                                                 
43 Tamże 
44 Waszkiewicz A., „Zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, „Bliżej Funduszy Europejskich”, Kielce, 31 stycznia 2018 

r., str. 5 (prezentacja) 
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Grafika 1. Maksymalne wysokości pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej45 
 

 

 

W ramach dostępnych w programie pożyczek możliwe jest sfinansowanie 

następujących działań: 

 

 „…koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej; 

 wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup 

nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych 

związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: 

zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu 

bezpośrednio związanych z działalnością PES; 

 bieżąca działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie 

bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów 

administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.); 

 rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań, mających 

na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć 

                                                 
45 https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8523,niemal-160-mln-zl-na-pozyczki-dla-

podmiotow-ekonomii-spolecznej.html, data dostępu: 26.06.2018 r. 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8523,niemal-160-mln-zl-na-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8523,niemal-160-mln-zl-na-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
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mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej 

działalności; 

 tworzenie nowych miejsc pracy; 

 wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych; 

 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES…”46. 

 

Z kolei z możliwości wsparcia wyłączone są działania w zakresie finansowania lub  

w związku z finansowaniem już zrealizowanych przedsięwzięć, zapewnienia wkładu 

własnego lub prefinansowania przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem 

dofinansowania ze środków UE lub krajowych środków publicznych. Pożyczone środki nie 

mogą być wykorzystane na spłatę innych pożyczek i kredytów lub spłatę zobowiązań 

publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do ZUS  

w związku z utworzeniem miejsc pracy47. 

 

Grafika 2. Źródła informacji na temat pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej48 

 
 

                                                 
46 Tamże 
47 Tamże 
48 Tamże 
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W tym miejscu warto przywołać katalog wymogów, jak również zakładanych korzyści 

społecznych, związanych z realizacją wspomnianego przedsięwzięcia: 

 

 „…podjęcie lub rozszerzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju 

 podjęcie działań w partnerstwie z innymi podmiotami dla realizacji wspólnych celów 

społecznych 

 zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców w łańcuchu dostaw 

 zatrudnienie dodatkowo przynajmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 rozwój miejsca pracy, w tym rozwój miejsca pracy osoby zagrożonej ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (…) 

 podwyższenie wynagrodzeń pracowników należących do grup zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaangażowanych w realizację 

przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki, bądź wprowadzenie elastycznych form 

zatrudnienia 

 zwiększenie intensywności/zakresu działań reintegracyjnych na rzecz członków/ 

pracowników – wsparcia indywidualnego, bądź wprowadzenie wsparcia dla 

członków rodziny członków/pracowników 

 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków/pracowników, w tym zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej 

świadczonej w interesie ogólnym (…) oraz usług przedszkolnych i opieki nad 

dzieckiem do lat trzech 

 podjęcie lub rozwijanie działań w ramach kluczowych sfer rozwojowych wskazanych 

w Działaniu I.4 KPRES 

 podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promowanie 

przedsiębiorczości społecznej 
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 podjęcie nowych lub rozwijanie realizowanych dotąd działań na rzecz rozwoju 

lokalnego związanych z animacją lokalną, dziedzictwem kulturowym jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym obejmujące zadania z zakresu: rewitalizacji, 

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska i przyrody, 

gospodarki wodnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej…”49. 

 

W tym miejscu zamieszczamy aktualne dane, odzwierciedlające stan realizacji 

programu pożyczkowego w ramach KFPS. Warto zaznaczyć, że poniższe informacje są 

prezentowane z uwzględnieniem pięciu makroregionów, choć podział ten nie jest ściśle 

przestrzegany przez pośredników finansowych. Jak wynika z danych Banku Gospodarstwa 

Krajowego, operatorzy programu udzielają pożyczek nie tylko podmiotom z siedzibą na 

przypisanym obszarze, lecz w niewielkim stopniu wspierają również odbiorców z innych 

makroregionów.  

 

Tabela 3. Liczba podmiotów korzystających z programu w podziale na makroregiony i wielkość50  

obszar mikro małe  średnie łącznie 

makroregion I 54 33 4 91 

makroregion II 48 16 3 67 

makroregion III 60 13 0 73 

makroregion IV 40 23 6 69 

makroregion V 60 27 5 92 

łącznie 262 112 18 392 
 

Z programu pożyczkowego w ramach KFPS skorzystało dotychczas 392 odbiorców. 

Wyraźnie widać, że wielkość podmiotu (liczba zatrudnionych pracowników) wpływa na 

uczestnictwo w programie, wśród pożyczkobiorców zdecydowanie przeważają bowiem 

mikroprzedsiębiorstwa (262 podmioty, co stanowi niemal 67 proc. uczestników programu). 

Drugą grupę stanowią małe firmy lub organizacje (112 podmiotów, czyli prawie 29 proc.), 

                                                 
49 Źródło: „Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej”, Bank Gospodarstwa Krajowego, VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni 

Socjalnych, Gniezno, 13 października 2016 r., str. 8-9 
50 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
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natomiast najmniej licznie reprezentowane są średnie przedsiębiorstwa (18 podmiotów, 

czyli niespełna 5 proc.). 

 

Tabela 4. Liczba podmiotów korzystających z programu w podziale na makroregiony i formę prawną51 

obszar 

s
p

ó
łd

zi
e

ln
ie

 

fu
n

d
a

c
je

 

S
to

w
a

rz
ys

ze
n

ia
 

s
p

ó
łk

i 
z 

o
g

ra
n

ic
zo

n
ą

 

o
d

p
o

w
ie

d
zi

a
ln

o
ś
c
ią

 -
 

m
ik

ro
p

rz
e

d
s
ię

b
io

rs
tw

o
 

s
p

ó
łk

i 
z 

o
g

ra
n

ic
zo

n
ą

 

o
d

p
o

w
ie

d
zi

a
ln

o
ś
c
ią

 -
 

m
a

łe
 p

rz
e

d
s
ię

b
io

rs
tw

o
 

in
n

e
 o

rg
a

n
iz

a
c
je

 

s
p

o
łe

c
zn

e
 l

u
b

 

za
w

o
d

o
w

e
 

p
o

d
m

io
ty

 z
w

ią
za

n
e

  

z 
K

o
ś
c
io

łe
m

 

K
a

to
li
c
k

im
 

łą
c
zn

ie
 

makroregion I 24 32 21 9 3 1 1 91 

makroregion II 21 9 23 11 3 0 0 67 

makroregion III 32 26 11 4 0 0 0 73 

makroregion IV 33 17 13 3 1 2 0 69 

makroregion V 35 30 16 11 0 0 0 92 

łącznie 145 114 84 38 7 3 1 392 

 

Z programu pożyczkowego w ramach KFPS w największym stopniu korzystają 

spółdzielnie – do tej grupy zaliczają się spółdzielnie socjalne, jak również spółdzielnie pracy, 

w tym inwalidów lub niewidomych (145 podmiotów, co odpowiada prawie 37 proc. 

wszystkich odbiorców). Dwie kolejne grupy stanowią podmioty reprezentujące dwie 

najbardziej rozpowszechnione formy prawne „trzeciego sektora”: fundacje (114 podmiotów, 

czyli 29 proc. populacji uczestników programu) i stowarzyszenia (84 podmioty, czyli ponad 

21 proc.). Wśród pożyczkobiorców odnotowano również 45 spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością (przeszło 11 proc.), pozostałe podmioty korzystają z programu  

w stopniu marginalnym.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
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Tabela 5. Wartość pożyczek w ramach programu w podziale na makroregiony i formę prawną52 
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52 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
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Według stanu na koniec kwietnia roku 2019 suma pożyczek udzielonych  

w ramach KFPS przekroczyła 63 mln złotych. Z tej łącznej kwoty przeszło 22 mln złotych 

przypada na pożyczki przyznane spółdzielniom, natomiast fundacjom i stowarzyszeniom 

udzielono pożyczek na kwoty przekraczające 18 mln złotych, z kolei spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością skorzystały z ponad 3,5 mln złotych pożyczek.  

 

Tabela 6. Średnia wartość pożyczki w ramach programu w podziale na makroregiony53 

Obszar Średnia 

makroregion I 107 717,62 

makroregion II 101 943,23 

makroregion III 154 236,46 

makroregion IV 108 074,14 

makroregion V 86 151,90 

Łącznie 110 664,58 
 

Średnia wartość pożyczki w ramach programu przekracza kwotę 110 tys. złotych. 

Najwyższą średnią odnotowano w makroregionie III, obejmującym województwa 

wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie i opolskie. Dodajmy, że jest to jedyny obszar,  

w którym operatorem jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego S.A. Z kolei najniższa średnia 

wartość pożyczki jest specyfiką makroregionu V, do którego należą województwa śląskie, 

świętokrzyskie oraz małopolskie. 

 

Tabela 7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach programu w podziale na makroregiony54 

Obszar liczba utworzonych miejsc pracy 

makroregion I 138 

makroregion II 68 

makroregion III 82 

makroregion IV 87 

makroregion V 66 

Łącznie 441 

 

W ramach programu utworzonych zostało 441 miejsc pracy, z czego najwięcej  

w makroregionie I (województwa mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie), natomiast 

                                                 
53 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
54 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 31.03.2019 r. 
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najmniej w makroregionie V (województwa śląskie, świętokrzyskie i małopolskie) oraz 

makroregionie II (województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie). 

 

Tabela 8. Liczba i wartość pożyczek w ramach programu w podziale na makroregiony55 

obszar liczba pożyczek  
łączna wartość 

pożyczek 
środki powierzone 

wkład własny 

pośredników 

finansowych  

makroregion I 171 18 176 619,99 15 403 619,99 2 773 000,00 

makroregion II 100 9 799 536,37 8 563 231,64 1 236 304,73 

makroregion III 92 14 189 754,14 12 028 360,47 2 161 393,67 

makroregion IV 94 10 129 931,00 8 645 931,00 1 484 000,00 

makroregion V 126 11 179 705,49 9 304 405,49 1 875 300,00 

łącznie 583 63 475 546,99 53 945 548,59 9 529 998,40 

 

Według stanu na koniec kwietnia roku 2019 liczba pożyczek przyznanych  

w ramach programu wyniosła 583. Najwięcej udzielono ich w makroregionie  

I (województwa mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie), natomiast najmniej  

– w makroregionach III (województwa wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie i opolskie) oraz 

IV (województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie). 

 

Tabela 9. Liczba, wartość i średnie oprocentowanie pożyczek w ramach programu w podziale na przedziały 

wartości56 
 

kwoty pożyczek w przedziałach liczba pożyczek wartość pożyczek 
średnie 

oprocentowanie  

do 100 000 zł 474 32 061 546,99 1,22% 

powyżej 100 000 zł do 200 000 zł 52 8 955 000,00 1,93% 

powyżej 200 000 zł do 300 000 zł 17 4 611 000,00 1,92% 

powyżej 300 000 zł do 400 000 zł 16 5 953 000,00 1,93% 

powyżej 400 000 zł do 500 000 zł 24 11 895 000,00 1,94% 

łącznie 583 63 475 546,99 1,35% 

 

Najwięcej pożyczek udzielonych zostało na kwoty nieprzekraczające 100 tys. złotych, 

co stanowi przeszło 81 proc., biorąc pod uwagę liczbę przyznanych pożyczek oraz przeszło 

połowę, ze względu na ich wartość . 

                                                 
55 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
56 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na 30.04.2019 r. 
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Jak już wspomnieliśmy, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  

2 podmioty sprawują funkcję pośredników finansowych w ramach wspomnianego 

programu pożyczkowego. W czterech z pięciu makroregionów rolę operatora wypełnia 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Poniżej prezentujemy najnowsze 

dane (na koniec kwietnia 2019 roku), przekazane przez TISE, odzwierciedlające uzyskane 

rezultaty programu: 

 

 łączna wartość udzielnych pożyczek: 48,7 mln zł, 

 łączna liczba udzielonych pożyczek: 488, 

 łączna liczba PES, którym udzielono wsparcia: 323, 

 łączna liczba miejsc pracy, utworzonych w ramach programu: 37557. 

 

Badani eksperci pozytywnie oceniają dotychczasowe doświadczenia, płynące z funkcjonowania 

systemu pożyczkowego w ramach KFPS. Przede wszystkim zwracają oni uwagę na fakt, iż jest on 

kontynuacją pilotażowego programu, zwanego „ES Funduszem”. O sukcesie aktualnie 

realizowanego systemu świadczy – zdaniem naszych rozmówców – znaczne zwiększenie liczby 

oraz kwoty udzielonych pożyczek w porównaniu do pilotażu. Pozytywnych argumentów dostarczają 

również wyniki ewaluacji zewnętrznych, jak również informacje przekazywane w sposób 

nieformalny, które jednoznacznie wskazują na wysoki poziom satysfakcji pożyczkobiorców.  

Uczestnicy badania jako zalety programu postrzegają m.in.: 

 

 Możliwość uzyskania pożyczki przez nowopowstałe podmioty (w ramach pilotażu  

z finansowania mogły skorzystać podmioty działające na rynku przez okres nie krótszy niż 

12 miesięcy), 

 Rozszerzenie możliwości korzystania o podmioty średniej wielkości (zatrudniające 50 lub 

więcej pracowników) - zmiana w porównaniu z poprzednim okresem programowania 

(„…rozszerzenie (…) projektu o przedsiębiorstwa średnie pozwoliło (…) skorzystać  

z finansowania spółdzielniom inwalidów. I to jest naprawdę dosyć istotne (…), 

diagnozujemy, że (…) trudna jest sytuacja (…) tej grupy podmiotów ekonomii społecznej, 

więc (…) to był bardzo dobry ruch ze strony ministerstwa…”), 

 Brak ograniczeń, możliwość uzyskania finansowania na dowolny cel, zarówno środków 

inwestycyjnych, jak i obrotowych czy płynnościowych, 

 Niskie, bardzo atrakcyjne oprocentowanie, 

 Zwiększenie kwoty pożyczek na cele rozwojowe do 500 tys. zł – kolejna zmiana  

w porównaniu z poprzednim okresem programowania, 

 Wydłużenie okresu finansowania do 7 lat, choć część badanych ekspertów sądzi, że okres 

ten mógłby być jeszcze dłuższy, np. dziesięcioletni,  zwłaszcza w przypadku inwestycji  

w środki trwałe, jak budynki czy maszyny („…jak spojrzymy (…) porównawczo z rynkiem 

                                                 
57 Źródło: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., stan na 30.04.2019 r. 
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mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, to kredyty na budowanie aktywów są 10 i 15-

letnie…”), 

 Obudowanie systemu pożyczkowego usługami z zakresu doradztwa finansowo-księgowego, 

 Sprawność i transparentność procesu przyznawania pożyczek.  

 

Mimo tej pozytywnej oceny nasi rozmówcy formułują również uwagi krytyczne. Do postrzeganych 

mankamentów programu należą: 

 

 Brak wewnętrznej spójności czy wzajemnego powiązania niektórych wskaźników, jak liczba 

założonych do udzielenia pożyczek (2030) w relacji do ich łącznej kwoty – część ekspertów 

wskazuje, że wskaźnik liczby pożyczek jest oderwany od realiów i niewspółmiernie wysoki, 

co może skutkować niebezpieczeństwem sztucznego zaniżania wartości pożyczek przez 

operatorów w celu realizacji założonych w programie celów, w oderwaniu od realnych 

potrzeb sektora ekonomii społecznej („…co budzi nasz niepokój, (…) to jest kwestia 

wskaźnika, (…) mamy wskaźnik 2030 pożyczek, ten wskaźnik jest dużo za wysoki, (…) żeby 

ten wskaźnik zrealizować, (…) pośrednicy musieliby udzielać pożyczek o średniej wartości 

48 tys. zł. Ja może przypomnę, że w przypadku pilotażu ta maksymalna wartość pożyczki 

wynosiła 100 tys. zł, a w programie właściwym została ta maksymalna wartość zwiększona 

do 500 tys. zł…), co za tym idzie – trudności z uzyskaniem pożyczek o wyższej wartości 

przez potencjalnie zainteresowane podmioty, ponieważ pośrednicy nie są zainteresowani 

ich udzielaniem („…są pożyczkobiorcy zainteresowani wyższymi kwotami, ale de facto, jeśli 

pośrednik udzieli takiej pożyczki w wyższej kwocie, to nie zrealizuje wskaźnika, ma za to też 

kary umowne. To jest wylewanie (…) dziecka z kąpielą, nałożenie takiego wskaźnika.  

Z jednej strony teoretycznie dajemy im możliwość skorzystania z pożyczki w takiej dużej 

wysokości, a w praktyce jest to niemożliwe…”). Pewne wątpliwości budzi również wskaźnik 

liczby miejsc pracy, które mają zostać utworzone w ramach programu („ten wskaźnik też 

jest zawyżony…”). Warto dodać, że, zdaniem części ekspertów, nie do końca uwzględniono 

tu doświadczenia i rekomendacje z pilotażu, jak również nie wysłuchano zastrzeżeń, 

formułowanych przez różnych interesariuszy w procesie konsultacji założeń programu. 

Aktualnie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłoszone zostały propozycje 

zmniejszenia wartości ww. wskaźników. 

 Niektóre regulacje, wynikające z konieczności rozliczania środków unijnych, np. 

dokumentowanie wydatków, brak możliwości zaciągania zobowiązań na cele obrotowe bez 

ich szczegółowego rozliczania, brak możliwości finansowania wkładu własnego, brak 

możliwości łączenia różnych źródeł finansowania („…to są unijne środki, są takie zasady, że 

pożyczki wydatkowane muszą później na każdy z tych wydatków, mimo że są dostępne  

w zasadzie na wszystko, trzeba mieć fakturę, rachunek, potwierdzenie, że te środki wyszły, 

zostały wykorzystane. Minusem jest to, że pośrednik nie może zaciągnąć obrotówki, z której 

nie musi się rozliczać, np. potrzebuje środków, żeby wpłacić wadium, jak bierze udział  

w postępowaniu przetargowym. (…) Poza tym nie można jej wykorzystać jako wkładu 

własnego do jakichkolwiek innych inwestycji finansowanych z unijnymi środkami, to też 

budzi wątpliwości. Nie można łączyć źródeł finansowania, co na pewno jest 

utrudnieniem…”, „…pożyczki wykluczają finansowanie (…) wkładów własnych w (…) 

projektach. Czyli jeżeli ktoś startuje, robi, a na przykład banki to finansują, to ja uważam, że 

to jest bardzo niedobre, wręcz wykluczające, bo jeżeli MŚP mogą, a ci nie mogą z tego 

źródła skorzystać, a na rynku nie ma innej oferty, to jest to wykluczające. Sądzę, że to jest 

kierunek, możliwość finansowania wkładu własnego. (…) Istotą jest i wszyscy przestrzegają 
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tego, żeby nie było podwójnego finansowania i to jest rzecz bezdyskusyjna. Natomiast 

dlaczego nie, jeżeli to są projekty inwestycyjne, żeby była możliwość finansowania wkładu 

własnego, on przecież musi być i tak zwrócony…”).  

 Nadmiernie rozbudowane, skomplikowane i czasochłonne procedury weryfikacji wniosków 

o płatność („…w tej perspektywie finansowanej wszystko miało być szybciej, lepiej, łatwiej. 

Ale mamy wrażenie, że jeśli chodzi o weryfikację wniosków o płatność, to zdecydowanie ta 

procedura się skomplikowała i wydłużyła. Miało być lepiej i szybciej, a jest gorzej niż 

było…”). 

 Zbyt krótki okres finansowania, mimo wydłużenia w aktualnej perspektywie finansowej, 

zdaniem części rozmówców okres finansowania mógłby być dłuższy, tj. 10-letni.  

 

Z programu pożyczkowego korzystają podmioty o różnej formie prawnej, np. spółdzielnie socjalne, 

spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, ale też 

instytucje prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) lub zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ)  

-  ze względu na fakt, iż podmioty reintegracyjne, jak WTZ i ZAZ najczęściej nie mają osobowości 

prawnej. Wśród pożyczkobiorców występuje również duże zróżnicowanie ze względu na sposób czy 

rodzaj prowadzonej działalności („…patrząc (…) przez pryzmat prowadzonej działalności, to są 

zarówno takie podmioty, które, po pierwsze, prowadzą działalność gospodarczą, po drugie, mogą 

też prowadzić działalność odpłatną, ale też są podmioty, które prowadząc określoną działalność, 

mają zdefiniowane źródła wpłaty, jakieś darowizny, czy inne kwestie, bo też są tacy, którzy tego 

typu działalność prowadzą. Szczególnie to dotyczy grup i osób wykluczonych, bo jest taka 

największa wrażliwość społeczna w tym obszarze. Natomiast, jeśli patrzymy przez pryzmat rodzaju 

prowadzonej działalności (…), to zarówno pożyczkobiorcy są usługodawcami, producentami, jak też 

firmami handlowymi (…). Tutaj ta różnorodność jest dosyć duża. (…) Duża grupa (…) to są ci, którzy 

prowadzą różnego rodzaju serwis, w sensie usług sprzątania, usług opiekuńczych, żłobkowych lub 

przedszkolnych, (…) szeroko rozumiane usługi społeczne…”). 

 

Wśród najczęściej występujących powodów wydawania decyzji odmownych przez operatorów 

systemu pożyczkowego wymieniane są: słaba kondycja finansowa, brak środków własnych oraz 

zabezpieczeń po stronie podmiotów ekonomii społecznej („…największym problemem jest to, że 

młode przedsiębiorstwa, niemające ani aktywów, ani doświadczenia gospodarczego, nie są  

w stanie niczym zabezpieczyć, jedynie słowem, wiemy, że wiara czyni cuda, ale zobowiązanie 

finansowe trzeba zwracać. (…) Ta kondycja finansowa, która nie daje gwarancji wykonania całego 

działania i do tego, ze względu na brak aktywów i brak doświadczenia, nie posiadają źródła 

zabezpieczenia…”)58. 

 

Fundusz Gwarancyjny:  

 

Jak już wspomnieliśmy, środki ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednich latach 

(w ramach PO KL) zostały przekazane na Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza spłatę 

pożyczek przez podmioty ekonomii społecznej. W grudniu roku 2017 Bank Gospodarstwa 

Krajowego zawarł umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) oraz z SGB-Bank 

                                                 
58 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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S.A. (SGB) – podmioty te wraz ze zrzeszonymi z nimi bankami spółdzielczymi mogą udzielać 

podmiotom ekonomii społecznej kredytów i pożyczek, gwarantowanych ze wspomnianego 

funduszu powołanego przez BGK. „Instrument zakłada dzielenie ryzyka kredytowego  

z instytucją finansującą i umożliwienie wdrażania przez PES przedsięwzięć finansowanych 

kredytem oraz wypłatę z gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań. W istocie 

udostępnianie są PES zabezpieczenia (gwarancje), dzięki którym będzie on w stanie spełnić 

wymogi związane z pozyskaniem kapitału na warunkach rynkowych, a w rezultacie 

wzmocnić swoją pozycję na rynku. Dzięki ograniczeniu ryzyka banków udzielających 

finansowania (możliwa wypłata z tytułu gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich 

zobowiązań), PES uzyskają dostęp do środków finansowych ze źródeł innych niż środki 

publiczne (europejskie i krajowe). Projekt powinien także przyczynić się do zbudowania 

trwałego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej i – poprzez instrument 

zabezpieczający – umożliwi tym podmiotom pokonanie barier w dostępie do finansowania, 

tak, aby mogły konkurować na rynku z podmiotami komercyjnymi…”59.  

Wspomniany mechanizm jest zabezpieczeniem pożyczek na cele związane  

z finansowaniem bieżącej działalności PES, realizacją inwestycji, tworzeniem nowych 

miejsc pracy, wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących 

wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również realizacją kontraktów 

eksportowych. Gwarancja może zostać udzielona w wysokości do 80 proc. wykorzystanej 

kwoty pożyczki, jednak nie może ona przekroczyć kwoty 500 tys. zł. Od kwoty gwarancji 

pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 0,5 proc. Ułatwiony dostęp do 

finansowania mają podmioty o krótkiej historii lub nowopowstałe. Okres gwarancji wynosi 

do 102 miesięcy (w przypadku kredytów obrotowych) lub do 123 miesięcy (w przypadku 

kredytów inwestycyjnych). Ponadto stosuje się alternatywne zabezpieczenia pożyczki dla 

PES nieposiadających majątku, ponadto nie ma konieczności zabezpieczenia gwarancji na 

majątku PES, dokonuje się go w formie weksla in blanco wraz z deklaracją60. 

                                                 
59 https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/, strona internetowa 

Banku Gospodarstwa Krajowego 
60 Tamże 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
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 Według stanu na lipiec roku 2019 w ramach wspomnianego komponentu została 

podpisana jedna umowa o wysokości gwarancji 32000 zł, której beneficjentem jest 

spółdzielnia socjalna „Czysta Energia” z siedzibą w Częstochowie61. W okresie 

funkcjonowania instrumentu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmował wiele działań  

w celu sprzedaży gwarancji, skierowanych m.in. do banków zrzeszających (SGB Bank S.A.  

i BPS) i zrzeszonych, a także ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto BGK 

prowadził działania promocyjno-informacyjne, upowszechniające wiedzę na temat 

instrumentu w środowiskach biznesowych, samorządowych, a także wśród pośredników 

finansowych62. 

 

Niektórzy eksperci upatrują przyczyn braku powodzenia instrumentu gwarancyjnego w podjęciu 

współpracy z segmentem banków spółdzielczych. W tym miejscu warto przypomnieć 

rekomendacje formułowane w ramach wielu wcześniejszych analiz i ewaluacji – ich autorzy 

podkreślali, że banki spółdzielcze mogą być cennym partnerem, który prawdopodobnie  

w większym stopniu niż typowe, komercyjne podmioty rynku finansowego rozumie specyfikę 

sektora ekonomii społecznej, lepiej wyczuwa potrzeby lokalnych środowisk, a także relatywnie 

częściej kieruje się odpowiedzialnością społeczną. Również przedstawiciele banków spółdzielczych 

publicznie deklarowali zainteresowanie wdrażaniem tego rodzaju rozwiązań. Na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że wspomniane założenia nie do końca się 

sprawdziły. W opinii naszych rozmówców, niektóre przyczyny wynikają z uwarunkowań  

o charakterze prawnym („…kiedy robią to banki spółdzielcze, tutaj wchodzi w grę prawo bankowe, 

ocena takiego podmiotu, który złoży wniosek jest dużo bardziej restrykcyjna niż w przypadku 

oceny, którą robi pośrednik finansowy, udzielając pożyczek. To powoduje, że te podmioty muszą 

mieć zdolność kredytową, żeby zaciągnąć zobowiązania, a z tym często bywa problem. (…) Banki 

spółdzielcze (…) mogą procedury swoje zmienić, złagodzić, ale tak czy inaczej musi się to zmieścić 

w ramach prawa bankowego. To są te ograniczenia powodujące, że podmiot ekonomii społecznej 

może mieć utrudnioną drogę do banku spółdzielczego…”, „…[Fundusz gwarancyjny – przyp. aut.] 

jest źle wprowadzony, bo to jest fundusz do kwoty 500 tys., a wiadomo, że bank, jeżeli ma mieć 

poręczenie 70 proc. i ma udzielić pożyczki na 200, 300, 500 tys., musi zrobić całą analizę zgodnie 

z prawem bankowym. Ryzyko jest duże. Gdyby to był kredyt niewielki dla podmiotu ekonomii 

społecznej, do 50, do 100 tysięcy z poręczeniem 70-75 proc., gdzie oni wykonują obroty, uważam, 

że to ze względu zarówno na ryzyko, jak i możliwość oceny tego ryzyka poprzez obroty i [takie 

instrumenty – przyp. aut.] są niesłychanie potrzebne. Czyli (…) ten instrument jest niezbędny, 

bardzo potrzebny, (…) tylko trzeba go dobrze sparametryzować, (…) sposób wprowadzenia go  

i sparametryzowania, moim zdaniem, były złe…”). Innymi słowy, chodzi tu o specyficzną konstrukcję 

wspomnianego instrumentu, wymagającą zastosowania wyśrubowanych kryteriów oceny zdolności 

kredytowej, co z kolei jest trudnym do spełnienia wymogiem dla wielu podmiotów ekonomii 

społecznej. Po raz kolejny warto podkreślić, że nasi rozmówcy nie kwestionują samej idei 

ustanowienia tego instrumentu, lecz krytycznie oceniają sposób jego wprowadzenia, a zwłaszcza 

                                                 
61 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 
62 Źródło: tamże 
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zastosowane parametry. Część badanych ekspertów sądzi, że adekwatnym rozwiązaniem mogłaby 

być rewizja tych założeń, a więc zmniejszenie wartości pożyczki oraz skrócenie jej okresu  

w połączeniu ze zmianą procedury oceny ryzyka, która mogłaby być dokonywana na podstawie 

obrotów. Tego rodzaju narzędzie mogłoby zapewnić podmiotom ekonomii społecznej dostępność 

środków o charakterze płynnościowym. Być może warto rozważyć również skupienie w jednym ręku 

instrumentu pożyczkowego wraz z zabezpieczającym („…to musi być taki partner, który będzie 

sprzedawał kredyt wraz z poręczeniem, kredyt jest sparametryzowany, niewielki, maksymalnie do 

100 tys., ale oparty na obrotach. (…) Dzisiaj klientowi indywidualnemu daje się na 100, 110, 90 

proc. obrotów. Więc jeżeli przychodzi przedsiębiorca, który ma 10-20 tys. obrotów miesięcznie, to 

dostanie kredyt na 15-20 tys. i jego to satysfakcjonuje, bo to czasami pozwala na dokonanie 

większego zakupu towarów, sprzętu, farby. Robię usługę jakąś tam malarską, a wiemy, jak 

instytucje publiczne, które zlecają podmiotom ekonomii społecznej pewne prace, jak płacą, bo 

płaca zazwyczaj po czasie. A tę płynność ktoś musi zapewnić, a to jest tak, że ona często jest 

krótkoterminowa, a jest tak, że musi wziąć pożyczkę na 2-3 lata, tylko chodzi o to, żeby patrzeć 

przez pryzmat kosztów, żeby ten okres wykorzystania był taki, jaki jest faktycznie potrzebny…”). 

 

Część rozmówców wyraża wątpliwości, czy banki spółdzielcze w rzeczywistości rozumieją specyfikę 

ekonomii społecznej i w jakim stopniu – mimo wstępnych deklaracji - są zainteresowane 

wsparciem tego sektora. Jak przypuszczają badani eksperci, można tu mówić o zachowaniu przez 

nie daleko idącej ostrożności, co wynika z braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia tego 

rodzaju współpracy, a także oceny ryzyka. Nie bez znaczenia wydaje się być również 

zdecentralizowana i rozproszona struktura banków spółdzielczych („…przedstawiciele banków 

oczywiście (…) deklarowali chęć i zaangażowanie z ich strony, dla nich to nowy segment (…). Banki 

zrzeszające przystąpiły, a nie zmienia to faktu, że banki spółdzielcze są średnio zainteresowane. 

Mimo deklaracji u góry, to banki spółdzielcze (…), każdy działa, stanowi odrębną jednostkę. Jak 

udzielają kredytów z własnych środków, to wchodzi im to do wyniku finansowego. Natomiast to jest 

sektor taki niepewny. (…) Chyba jeszcze banki spółdzielcze potrzebują trochę więcej czasu, żeby 

zyskać zaufanie do tego sektora ekonomii społecznej…”)63. 

 

Reporęczenia: 

 

 Jak już wspomnieliśmy, w aktualnej perspektywie finansowej zaplanowano 

wdrożenie nowej – obok gwarancji – formy wsparcia o charakterze wtórnym czy 

zabezpieczającym, jaką są reporęczenia. Ich wartość nie może przekroczyć kwoty 140 tys. 

zł, a także 70 proc. wartości poręczenia. Na realizację tego instrumentu przewidziano 

łączną kwotę 4,4 mln zł. Według stanu na lipiec roku 2019 rozwiązanie to nie zostało 

wdrożone – Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi prace przygotowawcze do ogłoszenia 

przetargu na wybór pośrednika finansowego. Aktualnie ustalane są kryteria wyboru 

                                                 
63 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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Pośredników Finansowych do obsługi instrumentu reporęczeniowego – wstępnie zakłada 

się, że będą to: 

 

 wynagrodzenie z tytułu udzielania reporęczeń (40 pkt.), 

 wynagrodzenie z tytułu niezrealizowanych re poręczeń (40 pkt.), 

 szkodowość na poziomie nieprzekraczającym 50 proc. (20 pkt.)64. 

 

Warto dodać, że zastosowanie tej formy wsparcia będzie mieć charakter pilotażowy, 

eksperymentalny. Chodzi o zbadanie poziomu zainteresowania korzystaniem z tego 

instrumentu, zebranie stosownych doświadczeń i sformułowanie użytecznych 

rekomendacji. 

 

Postrzeganym celem komponentu reporęczeniowego ma być – zdaniem naszych rozmówców  

– przyciągnięcie kapitału prywatnego do finansowania przedsięwzięć z obszaru ekonomii 

społecznej („…w tej chwili cały czas operujemy na kapitale unijnym i (…) publicznym, plus to, co  

w ramach instrumentu finansowego odłoży pośrednik finansowy. (…) Chodzi o to, żeby z funduszu 

pożyczkowego możliwe było zaciągniecie komercyjnej pożyczki poręczonej. Wtedy reporęczenie 

udzielane przez pośrednika finansowego zabezpieczałoby znaczącą część, bo 70 proc. poręczenia 

udzielonego przez prywatnego poręczyciela…”). Część rozmówców zwraca uwagę na relatywnie 

niską kwotę, jaką przeznaczono na reporęczenia, co wiąże się z pilotażowym charakterem 

wspomnianego przedsięwzięcia. Inni sądzą, że kluczową kwestią jest ustanowienie podstawowych 

form finansowania sektora ekonomii społecznej, natomiast wprowadzanie instrumentów 

zabezpieczających byłoby bardziej uzasadnione w kolejnych etapach, tj. w dłuższej perspektywie 

czasowej („…zobaczymy w ogóle, czy ktoś się po to zgłosi (…), sądząc po tym, jak nam idzie  

z gwarancjami, to być może za mało jest środków tego podstawowego finansowania (…), żeby 

można było mówić o tych instrumentach (…) wtórnych, zabezpieczających. Najpierw musimy mieć 

ofertę finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej, komercyjną ofertę. Jak będzie ta 

komercyjna oferta, to będzie to można poręczać, a dopóki takich środków nie ma, to nie ma tego 

pierwszego stopnia…”)65. 

 

4.4. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

 

W niniejszym rozdziale omawiamy ofertę TISE w zakresie instrumentów zwrotnych 

dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, dostępną niezależnie od 

prezentowanego wyżej programu pożyczek i reporęczeń w ramach Działania 2.9 PO WER 

                                                 
64 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 
65 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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2014‐2020. Należy podkreślić, że Towarzystwo jest wyspecjalizowaną instytucją, która od 

lat działa w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, konstruując specjalne produkty, 

dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw społecznych. Poniżej wymieniamy 

kilka instrumentów pożyczkowych dla NGO i PES, dostępnych w ramach oferty TISE. 

 

Pożyczka TISE EASI: 

 

Od roku 2016 TISE oferuje pożyczkę dla przedsiębiorców społecznych z gwarancją 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – EaSI. W świetle porozumienia zawartego między 

tymi podmiotami, wsparciem ma zostać objętych co najmniej 60 podmiotów ekonomii 

społecznej z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. „Pożyczka będzie 

udzielana na okres do 7 lat, do wysokości 1,5 mln zł, a jej oprocentowanie będzie wynosiło 

maksymalnie do 8,5%. Zabezpieczenie pożyczki będzie dużo prostsze niż dotychczas  

– przedsiębiorstwo społeczne (organizacja pozarządowa prowadząca działalność 

gospodarczą, spółdzielnia, spółka non-profit) będzie musiało zgromadzić zabezpieczenia 

tylko do wysokości 50% wartości pożyczki (drugą część zabezpieczenia będzie 

stanowiła bezpłatna gwarancja EFI. (…) Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią 

Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie 

europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez 

pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest 

kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje  

i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę 

funkcję, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, 

przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. EaSI – Program na rzecz 

zatrudnienia i innowacji społecznych (EU Programme for Employment and Social Innovation 

– „EaSI”) (…) ma służyć realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu 

zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania 

wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. Program stanowi 

kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 

2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy 
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główne osie EaSI wspierające: modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia  

i kwestii społecznych, mobilność pracowników, dostęp do finansowania dla grup w trudnej 

sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną…”66. 

 

W ramach tego instrumentu pożyczkobiorcą może być przedsiębiorstwo społeczne, 

które spełnia następujące kryteria: 

 

 prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego; 

 ma jako podstawowy cel osiągnięcie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, 

przed celami związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku – oferuje produkty  

i usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi działalność w sposób 

ukierunkowany na realizację celu społecznego; 

 jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizację celów 

społecznych oraz w którym mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku; 

 jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają 

równowartości 30 mln EUR67. 

 

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej lub 

odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: zakup aktywów trwałych  

– nieruchomości, urządzeń, maszyn, przeprowadzenie remontu, adaptacji – inwestycji  

w środki trwałe (podniesienie wartości aktywów własnych organizacji) lub utworzenie 

nowych miejsc pracy68. 

 

Parametry techniczne instrumentu: 

 

 wymagania: organizacja spełnia kryteria przedsiębiorcy społecznego oraz przedstawi 

deklarację osiągnięcia zmiany społecznej i zaproponuje sposób jej monitorowania; 

                                                 
66 Źródło: https://tise.pl/tise-wprowadza-nowy-produkt-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-dzieki-

podpisanej-wlasnie-umowie-z-europejskim-funduszem-inwestycyjnym-w-ramach-programu-

easi/ ,  data dostępu: 25.06.2018 r.  
67 Źródło: https://tise.pl/offers/pozyczka -tise-easi-na-rozwoj-przedsiebiorstw-spolecznych/, 

data dostępu: 25.06.2018 r.  
68 Tamże 

https://tise.pl/tise-wprowadza-nowy-produkt-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-dzieki-podpisanej-wlasnie-umowie-z-europejskim-funduszem-inwestycyjnym-w-ramach-programu-easi/
https://tise.pl/tise-wprowadza-nowy-produkt-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-dzieki-podpisanej-wlasnie-umowie-z-europejskim-funduszem-inwestycyjnym-w-ramach-programu-easi/
https://tise.pl/tise-wprowadza-nowy-produkt-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-dzieki-podpisanej-wlasnie-umowie-z-europejskim-funduszem-inwestycyjnym-w-ramach-programu-easi/


 

                                                                                                                                                             

53 

 minimalna kwota pożyczki: 40 000 zł; 

 maksymalna kwota pożyczki: 1 400 000 zł; 

 maksymalny okres pożyczki: 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwe wydłużenie 

do 7 lat); okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy; 

 spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do 

planowanych przychodów; 

 spłata odsetek: miesięcznie; 

 oprocentowanie roczne: 7% – 8,5%, stałe; 

 opłata manipulacyjna 1–2% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki); 

 wymagane zabezpieczenie: weksel własny in blanco i zabezpieczenie adekwatne do 

sytuacji finansowej organizacji i kwoty pożyczki (hipoteka, przewłaszczenie, zastaw 

rejestrowy, poręczenie osobiste); 

 gwarancja w ramach programu EaSI – do wysokości 50% pożyczanej kwoty 

(bezpłatna dla organizacji)69. 

 

Pożyczka inwestycyjna dla PES/NGO: 

 

TISE oferuje również pożyczki dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. Celem instrumentu jest dostarczenie środków na 

inwestycje w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej. 

 

Parametry techniczne instrumentu: 

 

 minimalna kwota pożyczki: 10 000 zł; 

 maksymalna kwota pożyczki: nie została precyzyjnie określona, ma być 

przedmiotem negocjacji z pożyczkobiorcą i zostać uzależniona od planu przyszłych 

przychodów przeznaczonych na spłaty pożyczki; 

 maksymalny okres pożyczki: do 36 miesięcy; 

                                                 
69 Tamże 
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 spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do 

planowanych przychodów; 

 spłata odsetek: miesięcznie; 

 oprocentowanie roczne: 9,5%, stałe; 

 1–2% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki); 

 wymagane zabezpieczenie: weksel, inne (np. cesja umów)70. 

 

Pożyczka pod projekt NGO/PES: 

 

 W ofercie TISE można odnaleźć jeszcze jeden ciekawy produkt, który może być 

atrakcyjny dla części organizacji „trzeciego sektora” lub podmiotów ekonomii społecznej. 

Celem instrumentu jest dostarczenie środków na prowadzenie działalności statutowej lub 

gospodarczej, zwłaszcza w przypadku wystąpienia trudności z utrzymaniem płynności 

finansowej (np. na kontynuację działań projektowych, jeśli raty realizowanej dotacji są 

przekazywane przez grantodawcę z opóźnieniem). 

 

 

Parametry techniczne instrumentu: 

 

 minimalna kwota pożyczki: 10 000 zł; 

 maksymalna kwota pożyczki: dostosowana do realizowanego projektu; 

 maksymalny okres pożyczki: do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatnia 

planowana data wpływu środków projektowych; 

 spłata kapitału: jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym 

harmonogramem wpływu środków projektowych; 

 spłata odsetek: miesięcznie; 

 oprocentowanie roczne: 9,5%, stałe; 

 1–2% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki); 

 wymagane zabezpieczenie: weksel, inne (np. cesja umów)71. 

                                                 
70 Źródło: https://tise.pl/target/ngo-pes?area=cala-polska 
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4.5. Fundusz PAFPIO 

 

Kolejną instytucją finansową wyspecjalizowaną w działalności na rzecz wsparcia 

sektora ekonomii społecznej jest Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw 

Obywatelskich (PAFPIO). Fundusz jest obecny na polskim rynku od 1999 roku i posiada 

unikatowe doświadczenie we współpracy z trzecim sektorem. Misją organizacji jest 

wspieranie inicjatyw nieprzynoszących zysku, a jej oferta jest dostosowana do realiów 

funkcjonowania NGO i PES. Oprócz instrumentów pożyczkowych Fundusz PAFPIO świadczy 

również usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania, finansowania  

i optymalizowania działania organizacji. 

 

Rodzaje dostępnych pożyczek: 

 

1. Pożyczki pomostowe, np. na prefinansowanie działań, pozwalające na realizację 

projektu, zanim organizacja podpisze umowę, otrzyma pierwszą lub kolejną transzę, lub na 

zakończenie realizacji w oczekiwaniu na refundację poniesionych kosztów; 

2. Pożyczki operacyjne na zachowanie płynności finansowej, np. oczekując na przychody  

z rozliczenia podatku (1%) czy na zaplanowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej; 

3. Pożyczki  inwestycyjne, np. na zakup środka transportu lub sprzętu, remont dachu, 

wymianę okien, a także na rozwój sprzedaży w ramach działalności odpłatnej lub 

gospodarczej itp. 

 

Warunki dostępu: 

 

Pożyczki udzielane są organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom 

lub organizacjom kościelnym), w tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz 

pozostałym podmiotom ekonomii społecznej. W niektórych przypadkach o pożyczkę mogą 

ubiegać się także grupy nieformalne72. 

 

                                                                                                                                                              
71 Źródło: https://tise.pl/target/ngo-pes?area=cala-polska 
72 Taki podział i definicje zostały sformułowane na stronie internetowej Funduszu. 
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Koszty pożyczki: 

 

Podstawowym kosztem pożyczki są odsetki. Oprocentowanie pożyczek Funduszu 

PAFPIO wynosi 10 proc. w skali roku. Pożyczka nie jest dotacją, a zatem trzeba ją spłacić 

wraz z odsetkami. Ze względu na specyfikę sektora ekonomii społecznej, model spłaty nie 

jest sztywny. PAFPIO wykazuje się tym samym sporą elastycznością i zrozumieniem, 

niemniej daty i kwoty spłat uzgodnione i wpisane w umowie pożyczki muszą być 

przestrzegane. Organizacja sama określa dogodny i realny system spłat, uzależniony od 

zaplanowanego harmonogramu pozyskiwania przychodów. Pożyczkę można spłacić we 

wcześniejszym terminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o pożyczkę: 

 

 ograniczenie biurokracji - organizacje ubiegające się o pożyczkę udzielają jedynie 

podstawowych informacji dotyczących samej pożyczki: z czego wynika jej potrzeba, 

jaka jest jej wysokość oraz jak i kiedy zostanie ona spłacona; 

 informacje te mogą zostać przekazane własnymi słowami lub przy pomocy krótkiego 

formularza wniosku dostępnego on-line; 

 dodatkowo należy przesłać aktualną wersję statutu oraz sprawozdań finansowych za 

ostatnie zamknięte dwa lata; 

 w trakcie analizy przedpożyczkowej mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, 

np. budżet na dany rok, umowa z grantodawcą, potwierdzająca możliwość spłaty 

pożyczki; 

 każda pożyczka analizowana jest indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej 

organizacji i realizowanego przedsięwzięcia73. 

 

 

 

 

                                                 
73 Źródło: https://pafpio.pl/, data dostępu: 17.06.2018 r. 

https://pafpio.pl/
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4.6. Wybrane instrumenty zwrotne w regionach 

 

W tej części opracowania opisujemy kilka wybranych przykładów instrumentów 

finansowych o charakterze zwrotnym, dostępnych na poziomie regionów. Mechanizmy te  

– choć ich zasięg nie jest rozległy – są cennym uzupełnieniem omawianych w poprzednich 

rozdziałach ogólnopolskich programów wsparcia sektora ekonomii społecznej. Warto 

podkreślić, że prezentowane tutaj zestawienie nie jest pełne, a stanowi jedynie wybór 

ciekawych i zarazem reprezentatywnych przykładów instrumentów, z których mogą 

skorzystać PES i NGO. Wspomniane przypadki pokazują, że w wielu polskich 

województwach funkcjonują instytucje finansowe, które w swoich ofertach zauważają 

również sektor ekonomii społecznej. Nie zmienia to faktu, że – jak pokazują inne badania  

- korzystanie z komercyjnych źródeł pozyskiwania kapitału na rozwój nie jest 

rozpowszechnione wśród polskich przedsiębiorców społecznych, co jest złożonym 

zagadnieniem, wymagającym osobnego omówienia74. 

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy: 

 

W KPFP pożyczkę z poręczeniem mogą uzyskać podmioty ekonomii społecznej  

z siedzibą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, prowadzące działalność  

w regionie. Finansowane mogą być cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne lub inwestycyjne, 

bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub statutową pożyczkobiorcy, w tym: 

nabycie środków trwałych, budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków 

trwałych, zakup wyposażenia, zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji 

założonego przedsięwzięcia, zakup oprogramowania, pokrycie kosztów innych wydatków 

związanych z instalacją lub uruchomieniem sprzętu, prefinansowanie przedsięwzięć 

mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych. Na stronie 

                                                 
74 Patrz: „Analiza możliwości włączenia przedsiębiorstw społecznych do powszechnego systemu wsparcia 

przedsiębiorstw komercyjnych”, Raport z wyników badania, LBS-Media dla Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 2018 
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internetowej KPFP można odnaleźć informację, że od początku działalności (tj. od roku 

2004) Fundusz udzielił 2 500 pożyczek o łącznej wartości 240 mln zł75. 

 

Parametry techniczne instrumentu: 

 

 maksymalna wartość pożyczki: 100 000 zł; 

 okres spłaty – do 60 miesięcy; 

 oprocentowanie stałe – od 4,50 do 6,00%; 

 bez prowizji za udzielenie pożyczki, prowizja za udzielenie poręczenia. 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki inwestycyjnej dla 

PES w kwocie 100.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,00% spłacanej przez 60 m-cy 

wynosi 6,1673%. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki 

obrotowej dla PES w kwocie 100.000 zł przy oprocentowaniu stałym 6,00% spłacanej 

przez 60 m-cy wynosi 6,1671%76. 

Wspomniany produkt został opracowany i przetestowany w ramach projektu 

innowacyjnego „PI: Fundusz pożyczkowy ES”, współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym miejscu warto wprowadzić kilka 

istotnych informacji dotyczących założeń tego produktu. Przede wszystkim w regionie nie 

funkcjonowały przed rokiem 2012 instrumenty o charakterze zwrotnym, adresowane do 

PES. „Szeroki zakres działań objętych finansowaniem, uproszczona procedura i obniżone 

koszty obsługi pożyczki to kolejne korzyści, na jakie mogą liczyć PES w ramach oferty 

funduszu. Dotychczas żaden z funduszy działających na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego nie posiadał w swojej ofercie zarówno pożyczek, jak również poręczeń 

kierowanych do PES, nie mówiąc o stosowaniu preferencji dla tej grupy. (…) Przygotowana 

oferta produktowa dla PES ma szereg innowacyjnych rozwiązań (…). Dostosowano m.in. 

metodologię oceny ryzyka do specyfiki PES, przygotowano ewentualny proces dochodzenia 

roszczeń jak najmniej uciążliwy i kosztowny dla dłużnika, przy założeniu, że w pierwszej 

                                                 
75 Źródło: http://kpfp.org.pl 
76 Źródło: http://kpfp.org.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej/ 
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kolejności obliczony jest na przywrócenie podmiotowi zdolności do spłaty, a w przypadku 

niepowodzenia – ustalenie korzystnej dla pożyczkobiorcy kolejności księgowania 

wierzytelności, niespotykanej w żadnej innej instytucji finansowej…”77. 

Cenne informacje na temat produktu można również odnaleźć w raporcie 

ewaluacyjnym na temat trafności oraz prawidłowości rozwiązań wypracowanych  

w projekcie innowacyjnym testującym „PI - Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”. 

Należy podkreślić, że autor ewaluacji sformułował bardzo pozytywną ocenę wspomnianego 

instrumentu, m.in. podkreślając jego innowacyjność i dostosowanie do specyfiki 

funkcjonowania PES. W szczególności wymienia się w tym kontekście następujące 

elementy: 

 

 „Dopuszczenie jako beneficjentów pożyczek możliwie szerokiego grona podmiotów 

ekonomii społecznej, tj. zarówno jednostek prowadzących działalność gospodarczą, 

jak i instytucji prowadzących odpłatną działalność statutową. Dopuszczalne jest 

także, ale raczej wyjątkowo, udzielanie pożyczek podmiotom, prowadzącym 

działalność nieodpłatną. (…), 

 Powiązanie produktu pożyczkowego z towarzyszącym mu produktem 

zabezpieczającym finansowanie dłużne, a więc poręczeniem funduszu 

poręczeniowego (…). Rozwiązanie to stara się reagować na problem zdolności 

podmiotu pozyskującego pożyczkę do jej zabezpieczenia (…), 

 Rozwiązania w zakresie rozliczania ponoszonych strat i wartości odzyskiwanych 

należności. Chodzi tu mianowicie o zastosowanie zasady pari passu (…).  

Z zagadnieniem tym wiążą się również określone ustalenia w sprawie procedur 

windykacyjnych, przewidujące – w przypadku windykacji należności  

– przeprowadzanie tego postępowania tylko przez jednego wierzyciela. (…), 

 Zmiana kolejności odzyskiwania należności funduszu pożyczkowego z tytułu 

niespłaconej pożyczki, w której przewiduje się (po pokryciu kosztów sądowo-

                                                 
77 „Strategia Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego”, Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne  

w Toruniu, Toruń, 2012 
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egzekucyjnych oraz należnych prowizji) wkalkulowywanie dokonywanych spłat  

w niespłacony (wymagalny) kapitał pożyczki, a dopiero w następnej kolejności na 

pokrycie naliczanych odsetek (od kwot objętych egzekucją, następnie od 

przeterminowanego zadłużenia, a ostatecznie innych opłat). (…), 

 Wprowadzenie zmodyfikowanej metodyki oceny ryzyka pożyczkowego, 

uwzględniającej specyfikę podmiotów ekonomii społecznej (w tym opracowanie 

analizatora do oceny). Chodzi tu o zmianę proporcji (wag) wyniku tzw. oceny 

obiektywnej (ilościowa ocena wskaźnikowa) i subiektywnej (ocena jakościowa). (…), 

 Rozłożenie płatności prowizji za poręczenie w czasie, powiązane z harmonogramem 

spłat kapitału i odsetek…”78. 

 

Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej: 

 

 W województwie małopolskim działa podmiot, którego celem jest wspieranie 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Jak można przeczytać na stronie 

internetowej Funduszu, oferuje on kompleksowe podejście do wsparcia NGO,  

a doświadczenia płynące z dotychczas uruchomionych poręczeń i pożyczek pozwoliły na 

wypracowanie mechanizmu ich oceny i obsługi. Co niezmiernie istotne, MFES ma wspierać 

NGO i przedsiębiorstwa społeczne na każdym etapie ich rozwoju. 

 

Grafika 10. Oferta Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej 

 

 

 

                                                 
78 Gajewski M., „Ekspertyza na temat Projektu Innowacyjnego: Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”, 

Warszawa, 2013 
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Uruchomienie MFES jest inicjatywą środowiska Małopolskiej Szkoły Administracji 

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wynika z doświadczeń płynących  

z realizacji projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. 

„Zdiagnozowane zostały problemy, jakie napotykają podmioty stawiające sobie cele 

społeczne, np. organizacje pozarządowe czy spółdzielnie socjalne. Wśród największych 

trudności znalazły się problemy w zdobywaniu niezbędnego kapitału. (…) Środowisko 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a zwłaszcza Katedra Gospodarki i Administracji 

Publicznej, kierowana przez prof. Jerzego Hausnera, mocno zaangażowana we wspieranie 

rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości, podjęła wysiłki na rzecz stworzenia 

instytucji oferującej finansowe instrumenty wsparcia. (…) Małopolski Fundusz Ekonomii 

Społecznej działa jako Fundacja, zarejestrowana w maju 2009 roku. Fundatorzy wyposażyli 

go w kapitał przekraczający pół miliona złotych. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej 

jest instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust 1. pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128)…”79. 

W ramach MFES pożyczki są udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom 

z regionu. Kwoty wahają się od 10 tys. zł do 500 tys. zł, przy czym możliwe jest 

sfinansowane 100 proc. nakładów, tj. nie wymaga się wkładu własnego. Maksymalny okres 

spłaty wynosi 84 miesiące, z możliwością udzielenia półrocznej karencji. Nie są pobierane 

prowizje, ani opłaty za udzielenie lub obsługę pożyczki. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 

2,85 proc. lub 1,85 proc. skali roku (preferencyjne zasady obejmują przedsiębiorców  

z powiatów o niskiej aktywności gospodarczej lub realizujących projekty w zakresie 

Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji)80.  

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy: 

 

 Z kolei na Pomorzu funkcjonuje „Program Mikrofinansowania Pomorskich 

Organizacji Pozarządowych – NGO”, prowadzony przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp.  

z o.o. Pożyczki są udzielane na cele związane z realizacją projektów 

                                                 
79 http://mfes.pl/dla-ngo/, data dostępu: 25.06.2018 r. 
80 Tamże 

http://mfes.pl/dla-ngo/
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służących rozwojowi przedsiębiorczości w województwie pomorskim, zatem mogą z nich 

korzystać również podmioty ekonomii społecznej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 200 

tys. zł, oprocentowanie nominalne – 3,5 proc., prowizja – 1,5 proc., natomiast maksymalny 

okres spłaty – 60 miesięcy. „Pożyczka NGO przeznaczona jest na cel związany z realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków pochodzących  

z organizacji międzyrządowych, rządowych i prywatnych, służących rozwojowi 

przedsiębiorczości w województwie pomorskim, w tym również z dziedziny ekonomii 

społecznej. (…) Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia 

pożyczek to poręczenie, i/lub zabezpieczenie materialne, cesja wierzytelności  

z dofinansowania projektu. (…) Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty…”81. 

 Pomorski Fundusz Pożyczkowy funkcjonuje od roku 2004 jako spółka  

z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządu 

województwa pomorskiego). Fundusz udzielił łącznie przeszło 5 tys. pożyczek na kwotę 

ponad 270 mln zł. Około 40 proc. klientów stanowią podmioty wchodzące na rynek. PFP 

jest również jednym z największych pośredników finansowych zaangażowanych  

w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu82. 

 

Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 

 

 W województwie podkarpackim funkcjonuje instrument pożyczkowy, którego celem  

jest wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy przez 

udzielanie pomocy przy tworzeniu nowych oraz przy budowie i modernizacji już istniejących 

podmiotów gospodarczych. Narzędzie to jest wprawdzie dedykowane małym 

przedsiębiorcom w regionie, jednak jego parametry i warunki dostępu sprawiają, że fundusz 

może być jedną z alternatywnych form finansowania również dla podmiotów ekonomii 

społecznej.  Środki są przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej 

działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, z siedzibą w województwie 

                                                 
81 http://owes-cio.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ 
82 https://www.pfp.gda.pl/, strona internetowa Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 

https://www.pfp.gda.pl/
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podkarpackim. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej 

regionem również mogą ubiegać się o uzyskanie finansowania, o ile przedstawiony przez 

nie projekt realizowany jest w województwie podkarpackim. „Podmioty (…) mogą ubiegać 

się o pożyczkę na pokrycie części wydatków inwestycyjnych lub uzupełnienie środków 

obrotowych przedsiębiorcy, zwanej dalej „pożyczką na rozwój działalności” spełniających 

następujące warunki: maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 000 zł, przedstawione 

przez wnioskodawcę techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu, świadczyć 

muszą o jego wykonalności, pożyczka nie może być udzielona na zakupy konsumpcyjne, 

minimalna wielkość wkładu własnego pożyczkobiorcy w projekt współfinansowany ze 

środków pożyczki wynosi 20 %, maksymalna wartość zaangażowania kapitału funduszu  

w pożyczki udzielone jednemu pożyczkobiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10 %...”83. 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Oprocentowanie 

określa się według stopy referencyjnej, obliczanej na podstawie wytycznych Komisji 

Europejskiej. Stopa bazowa wynosi 1,85 proc. i dodatkowo jest powiększana o marżę, 

której wysokość zależy od zdolności kredytowej danego pożyczkobiorcy oraz sposobu 

zabezpieczenia pożyczki. „Metodologia ta oznacza, że zasadniczo oprocentowanie pożyczek, 

których pożyczkobiorca ma dobrą zdolność kredytową i dobre zabezpieczenie wynosi 1,85% 

+ 1p.p. czyli 2,85%. W przypadku firm mających niską lub złą zdolność kredytową np. nowo 

utworzonych oprocentowanie to może być wyższe. Ponadto jednorazowo pobierana jest 

prowizja w gotówce, wynosząca 3% od całości pożyczonej kwoty…”84. 

 

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy: 

 

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy, powołany  

w ramach projektu innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowo–Poręczeniowy jako narzędzie 

zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (lider) oraz Dolnośląską Federację 

                                                 
83 Regulamin Funduszu Pożyczkowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
84 Strona internetowa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 

http://www.rarr.rzeszow.pl/uslugi/uslugi/fundusz-pozyczkowy 
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Organizacji Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności 

Lokalnej oraz BIC Ligura S.c.p.A (partnerzy). Celem Funduszu jest  zapewnienie trwałości  

i zwiększenie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój  

i profesjonalizacja oferowanych przez nie usług. Poprzez wsparcie przedsięwzięć 

gospodarczych Fundusz działa na rzecz rozwoju lokalnego, zmniejszenia skali bezrobocia  

i tworzenie nowych miejsc pracy dla znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Kapitał początkowy w wysokości 200 000 może zostać wykorzystany na udzielenie 

pożyczek oraz poręczeń dla osób fizycznych chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni 

socjalnej. Oferta Funduszu ma uproszczoną formę, aby dostosować ją do specyfiki 

funkcjonowania PES. Instrumenty pożyczkowe są dostępne w dwóch wariantach. „Pierwsza 

forma pożyczki - STANDARD - jest udzielana w celu zabezpieczenia płynności finansowej,  

a podmiot ubiegający się o taką formę pożyczki zobowiązany jest przede wszystkim do 

przedstawienia kserokopii umowy dotacyjnej. Druga forma pożyczki - START GO - jest 

udzielana podmiotom ekonomii społecznej, które chcą podjąć działalność zarobkową lub 

wprowadzić nowy produkt do prowadzonej już działalności. Istotną rolę w procesie 

udzielania pożyczki pełni Opiekun Finansowy, który nie tylko odpowiada za kontakty  

z ubiegającym się o pożyczkę podmiotem ekonomii społecznej i za pomoc przy wypełnianiu 

niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim wspiera podmiot ekonomii społecznej  

w zakresie zarządzania finansami oraz aktywnie i wspólnie z podmiotem ekonomii 

społecznej reaguje na zaistniałe problemy związane z jego działalnością, bezpośrednio 

związane ze spłatą udzielonej pożyczki…”85. 

Oprócz finansowania odbiorcy mogą liczyć również na wsparcie okołofunduszowe, 

które koncentruje się na efektywnym zarządzaniu finansami PES, rozumianym „…jako 

podejmowanie decyzji skąd i w jaki sposób pozyskiwać przychody pieniężne oraz na jakie 

kierunki przeznaczyć i w jakich formach wydatkować nagromadzone zasoby pieniężne, aby 

w możliwie najpełniejszy sposób realizować cele danego podmiotu…”86. Celem tego 

wsparcia jest zapewnienie efektywności pożyczki oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu 

                                                 
85 http://www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl, strona internetowa Pozarządowego Funduszu 

Pożyczkowego  
86 Tamże 

http://www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/
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zarządzania finansami wśród kadry zarządzającej PES. Wsparcie realizowane jest przez 

Opiekuna Finansowego, który pracuje metodą coachingową. „Stabilna i przewidywalna 

polityka zarządzania finansami daje bezpieczeństwo wypełnienia przez podmiot ekonomii 

społecznej sprecyzowanej misji. Przeprowadzenie analizy efektywności tej polityki ma 

służyć wzmocnieniu, a niekiedy wprowadzeniu planu naprawczego w tych aspektach 

zarządzania  finansami, które wykazują widoczne błędy i braki…”87. 

 

STANDARD to pożyczka zabezpieczająca płynność finansową podmiotu w związku  

z realizacją projektu i na który już została podpisana stosowna umowa, np. realizacja zadań 

publicznych, projektów z funduszy UE: 

 

 wysokość pożyczki: od 3 000 zł do 150 000 zł, 

 długość okresu trwania pożyczki: do 12 miesięcy, 

 oprocentowanie: 7,9 proc. w skali roku, 

 spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy 

pożyczki, 

 podmiot ekonomii społecznej wskazuje, z jakich środków spłaci koszty pożyczki 

(oprocentowanie, opłatę administracyjną), 

 środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na: spłatę innych 

zobowiązań finansowych, odsetki zadłużenia, koszty kar i grzywien, 

 opłata administracyjna wynosi 1 proc. wartości pożyczki, jednak nie mniej niż 150 zł, 

 zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie 

spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie, akt notarialny o poddaniu się 

egzekucji na podstawie art. 777 kpc, blokada środków na rachunku bankowym, 

przelew wierzytelności, inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa88. 

 

START GO - pożyczka na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych 

produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej - działalność odpłatna 

                                                 
87 Tamże 
88 Tamże 
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pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych lub 

spółdzielniach socjalnych. 

 

 wysokość pożyczki od 3 000 zł do 150 000 zł, 

 długość okresu trwania pożyczki: do 36 miesięcy, 

 oprocentowanie: 7,9 proc. w skali roku, 

 wymagany wkład własny pożyczkobiorcy wynosi minimalnie 5 proc. wartości 

pożyczki, 

 spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy 

pożyczki, 

 środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych 

zobowiązań finansowych, odsetki zadłużenia, koszty kar i grzywien, 

 zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie 

spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie, akt notarialny o poddaniu się 

egzekucji na podstawie art. 777 kpc, blokada środków na rachunku bankowym, 

przelew wierzytelności, inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa. 

 

4.7. Social Venture Capital 

 

W roku 2018 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) zawarło 

umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na utworzenie pierwszego w Polsce funduszu 

typu social venture capital dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach tego przedsięwzięcia 

powołano spółkę celową - Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS). Na 

realizację programu przeznaczono łączną kwotę 11,3 mln zł, sfinansowaną Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze 

środków własnych TISE. Instrument ma funkcjonować do końca czerwca 2023 r. lub do 

wyczerpania środków. 

W ramach projektu dostępne będzie wsparcie finansowe w formie kapitału  

i pożyczek podporządkowanych (ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł) 

oraz towarzyszących im usług doradczych. Zakłada się, że inwestycje będą mieć charakter 
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długoterminowy (do 10 lat). Ten innowacyjny w skali ogólnopolskiej instrument ma służyć 

finansowaniu nieszablonowych pomysłów, które są trudne do uchwycenia w ramach 

dotychczasowych, konwencjonalnych systemów wsparcia. Jak podkreślają przedstawiciele 

TISE, mogą to być nawet dość ryzykowne, lecz istotne społecznie przedsięwzięcia. „…Social 

venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture 

capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ 

społeczny. Tradycyjny model finansowania opiera się głównie na pożyczkach lub 

gwarancjach, a dzięki SVC podmioty te mogą skorzystać z instrumentów  

o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym. Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle 

z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), 

podniesie potencjał przedsiębiorstw społecznych nie tylko w aspekcie finansowym, ale 

również merytorycznym oraz organizacyjnym. SVC jest więc innowacyjnym instrumentem 

finansowym, który zwiększy możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej  

w Polsce…”89. 

Fundusz ma inwestować w przedsiębiorstwa społeczne, reprezentujące różne formy 

prawne i obszary działalności. Nie zakłada się sztywnych ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj 

prowadzonej działalności, choć – jak deklarują przedstawiciele TISE – szczególnie wysoki 

potencjał skorzystania z instrumentu mają podmioty prowadzące usługi opiekuńcze, 

tworzące miejsca pracy dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające  

uzyskanie lub utrzymanie samodzielności oraz podejmujące działania ekologiczne. 

Aktualnie operator rozpoczął proces przyjmowania zgłoszeń i prowadzi rozmowy  

z potencjalnymi partnerami. Przedsiębiorstwa społeczne korzystające z programu będą 

musiały spełnić następujące kryteria (łącznie):  

 

„…1. Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie samodzielnie 

funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się organizacyjnie zachowując zdolność obsługi 

instrumentu inwestycyjnego. 

                                                 
89 Strona internetowa Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,  

https://tise.pl/social-venture-capital-tise/ 

https://tise.pl/social-venture-capital-tise/
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2. 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. 

3. Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół gotowy połączyć konsekwentną  

i długofalową realizację celów społecznych i biznesowych. 

4. Zarządzający przedsiębiorstwem wyrażają chęć, potwierdzoną porozumieniem, podjęcia 

długofalowej, transparentnej współpracy z TISE. Współpraca będzie opierać się na zasadach 

inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej. 

5. Przedsiębiorstwo poszukuje finansowania zewnętrznego do maksymalnej wartości 

inwestycji ok. 1 mln zł., ewentualnie, w przypadku większych potrzeb, jest skłonne połączyć 

różne dostępne na rynku instrumenty w ramach danego przedsięwzięcia…”90. 

 

Badani eksperci postrzegają aktualnie wdrażany przez TISE instrument SCV jako eksperymentalny  

i pilotażowy. W ich percepcji celem jest finansowanie przedsięwzięć o znaczącym potencjale 

rozwojowym w zakresie rozszerzania działalności, zwiększenia przychodów czy liczby zatrudnionych 

pracowników („…to stabilizuje przedsiębiorstwo, daje możliwość zdobywania aktywów, (…) 

zwiększa jego trwałość na rynku…”). Nasi rozmówcy zwracają na specyficzną konstrukcję 

wspomnianego instrumentu („…w odróżnieniu od pożyczek ten instrument jest obarczony tak 

zwanym pierwszym ryzykiem. Czyli albo wejście kapitałowe tam, gdzie jest to możliwe, tutaj 

mówimy o spółkach non profit lub wspólnie zakładanych spółkach z innym podmiotem ekonomii 

społecznej lub o tak zwanych pożyczkach podporządkowanych, czyli pożyczkach, które biorą 

pierwsze ryzyko, co w przypadku, gdy dochodzi instytucja finansowa dodatkowo, to i tak wie, że to 

jest zaliczane jako para-kapitał…”). Mechanizm charakteryzuje się znacznie większą elastycznością 

(możliwością dopasowania do konkretnych potrzeb danego podmiotu czy przedsięwzięcia) niż  

w przypadku dotychczasowych instrumentów finansowych. Inwestor podejmuje decyzję  

o nawiązaniu współpracy na podstawie własnej oceny, wynikającej z doświadczenia, znajomości 

rynku i sektora ekonomii społecznej. Zakłada się, że operator powinien wyjść z inwestycji w okresie 

nie dłuższym niż 10 lat, a jego udziały lub pożyczka podporządkowana mają być spłacane z zysków 

finansowanego przedsięwzięcia („…można wychodzić na koniec, można wychodzić w trakcie, 

wszystko zależy od tego, jaka jest potrzeba danego przedsiębiorstwa, natomiast założenie jest 

takie, żeby od zainwestowania w okresie nie dłuższym niż 7-10 lat wyjść, (…) inwestycja nie jest 

równa inwestycji, (…) zarabia się tyle, co zarabia przedsiębiorstwo społeczne…”). Co niezmiernie 

istotne, instrument zawiera elementy mechanizmu „płatności za rezultat”, tj. inwestor ma 

perspektywę otrzymania tzw. bonusu, którego wysokość jest uzależniona od uzyskania mierzalnych 

i udokumentowanych rezultatów społecznych (tzw. „impact społeczny”, jak np. zatrudnienie osób  

o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy). Dodajmy, że narzędzie nie zawiera barier ze względu 

na sposób czy rodzaj działalności, prowadzonej przez potencjalnego partnera, występuje jedynie 

                                                 
90 Tamże 
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ograniczenie jednostkowej kwoty, jaką operator zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego 

przedsięwzięcia („…nie chcemy finansować więcej niż milion sto, milion dwieście, to wynika  

z pewnych parametrów nałożonych (…) na tak zwane ryzyko portfela. (…) Niechętnie chcemy też 

inwestować w projekty, które wymagają inwestycji mniejszej niż 200 tysięcy, bo to się nie opłaca 

ekonomicznie. Choć (…) to nie oznacza wykluczenia. Wkład pracy, trzeba zbudować biznes plan, 

sensibility study, możliwość wykonalności, określenie wszystkich parametrów, jest zbyt duże, żeby 

się to wtedy opłaciło…”, „…myśmy chcieli rozważać taką możliwość, żeby gdzieś sfokusować 

branżowo ten fundusz, tak jak niejednokrotnie działają te fundusze SVC na rynkach francuskim czy 

niemieckim, że, na przykład, idzie to generalnie w branżę ekologiczną czy edukacji, nasze 

doświadczenie jest takie, że rynek polski jeszcze jest za mało dojrzałym rynkiem, żeby tak to 

fokusować…”). 

 

Aktualnie TISE prowadzi akcję informacyjną (informacja ogólna i seria spotkań w terenie  

z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami). Ponadto z kilkoma parterami prowadzone są 

zaawansowane negocjacje, zatem w najbliższym czasie można spodziewać się podpisania 

pierwszych umów i uruchomienia inwestycji. Jak deklarują przedstawiciele TISE, wpływa do nich 

wiele zgłoszeń, choć nie zawsze są one przygotowane na odpowiednim poziomie merytorycznym 

oraz uzasadnione ekonomicznie91. 

 

Pilotażowy projekt SVC: 

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że instrument typu social centure capital został 

wcześniej skonstruowany i przetestowany przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka” w ramach projektu innowacyjnego „Venture Capital jako nowe  

i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej 

15 r. życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego ze środków UE  

w ramach PO KL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 

7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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Tabela 11. Schemat funkcjonowania Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej92. 
 

 

OPERATOR SVC I PARTNERZY 

Produkt pośredni 1: 

WSPARCIE KAPITAŁOWE PES 

Produkt pośredni 2: 

WSPARCIE KADROWE PES 

ETAP 1 WSTĘPNA REKRUTACJA 

OCENA POMYSŁU BIZNESOWEGO WSTĘPNA REKRUTACJA 

Krok 1: Zgłoszenie pomysłu (formularz zgłoszeniowy SVC) 

Krok 2: Spotkanie z doradcą SVC: doprecyzowanie pomysłu, przygotowanie 

wstępnego wniosku, wybór opcji wsparcia SVC (deklaracja o zachowaniu 

poufności, wstępny wniosek o wsparcie kapitałowe SVC ,Podręcznik procedur 

SVC, formularz usługi doradczej SVC). 

Krok 3: Opracowanie rekomendacji przez doradcę SVC (formularz rekomendacji). 

Krok 4: Przygotowanie przy wsparciu doradcy SVC prezentacji osobistej pomysłu 

biznesowego. 

Krok 5: Wstępna ocena przedsięwzięcia przez Komitet Inwestycyjny - prezentacja 

osobista pomysłu przy wsparciu doradcy SVC (decyzja KI). 

Krok 6: Podpisanie umowy na doradztwo inwestycyjne (wzór umowy na 

świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego). 

Krok 1: Tworzenie bazy danych (lista 

adresowa) PES. 
 

Krok 2: Współpraca z PUP-ami, OPS, 

OWES i innymi instytucjami w celu 

wstępnej rekrutacji młodych osób  

w trudnej sytuacji na rynku pracy 

(porozumienie o współpracy). 
 

Krok 3: Prowadzenie spotkań 

informacyjno-rekrutacyjnych dla 

młodych osób z trudnościami na rynku 

pracy w miejscach działania PES. 

ETAP 2 PRZYGOTOWANIE DO WSPARCIA 

DORADZTWO INWESTYCYJNE 
PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO PRACY  

W PES 

SVC FORMA 1: 

Wejście kapitałowe z powołaniem 

spółki 

SVC FORMA 2: 

Wsparcie kapitałowe  

z odroczoną spłatą (odsetki) 
 

Opracowanie wniosku o wsparcie kapitałowe SVC poziom II (wniosek SVC - 

poziom II, formularz usługi doradczej SVC) 

Ustalenie potrzeb kadrowych PES na potrzeby konkretnych przedsięwzięć PES (opis stanowiska pracy) 

Opracowanie i uzgodnienie Listu 

intencyjnego określającego wstępne 

warunki do umowy spółki (list 

intencyjny) 

 

Rekrutacja dedykowana do PES 

(spotkanie z psychologiem, doradcą 

zawodowym i biznesowym). 

Szkolenia ogólne (50 h): Ekonomia 

społeczna(10h); Uwarunkowania 

biznesowe (20h); Umiejętności 

społeczne i predyspozycje (20h). 

Szkolenia specjalistyczne (30h)  

- wiedza i umiejętności biznesowe  

i uniwersalne 

Szkolenia praktyczne (16h) - wiedza  

i umiejętności praktyczne w miejscu 

pracy w PES. 

Ostateczna kwalifikacja kandydatów 

do zatrudnienia w PES. 

Przygotowanie przy wsparciu doradcy SVC prezentacji osobistej 

Rekomendacja analityka(formularz rekomendacji, arkusze oceny ) 

Ocena przedsięwzięcia: ocena wniosku o wsparcie kapitałowe poziom II przez 

Komitet Inwestycyjny - prezentacja wniosku przez doradcę SVC,  Wnioskodawcę i 

analityka 

Decyzja Komitetu Inwestycyjnego(decyzja KI) 

Założenie spółki z o.o. i objęcie udziałów przez SVC-S/ Podpisanie umowy o 

wsparcie, wypłata wsparcia kapitałowego SVC-OS 

ETAP 3 WDROŻENIE INWESTYCJI 

Zatrudnienie młodych osób w PES/Utworzenie nowego PES 

Doradztwo - asysta dla PES 

Doradztwo psychologiczne  

i zawodowe dla młodych osób 

pracujących w PES lub prowadzących 

nowy PES 

Monitoring wykorzystania wsparcia kapitałowego i kadrowego (karta monitoringowa Wsparcia kapitałowego 

 i Wsparcia kadrowego ) 

ETAP 4 WYJŚCIE Z INWESTYCJI 

                                                 
92 Strona internetowa Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 

http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=news&grupa=5&id=1319 

http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=news&grupa=5&id=1319
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Instrument miał być odpowiedzią na doświadczane przez podmioty ekonomii 

społecznej trudności z uzyskaniem finansowania na cele rozwojowe. Narzędzia typu venture 

capital polegają na inwestowaniu w odpowiedzialne społecznie przedsięwzięcia 

gospodarcze w połączeniu ze wsparciem niefinansowym, np. doradztwem merytorycznym  

i dostarczeniem narzędzi wspomagających skuteczne funkcjonowanie na wolnym rynku. 

Odbiorcami wsparcia są podmioty podejmujące działania innowacyjne, których realizacja  

– niejako z definicji – wiąże się z relatywnie wysokim poziomem ryzyka. „Celem 

inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie  

z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega 

ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. 

Działania te powodują, że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale  

w formie wejścia kapitałowego. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje 

się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. (…) Występuje pomoc menadżerska, jaką 

otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz 

rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy…”93. 

Celem wprowadzenia innowacji była aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży 

powyżej 15. roku życia w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach wspomnianego 

przedsięwzięcia przetestowano dwa produkty pośrednie, które są komponentami produktu 

finalnego: 

 

 Produkt Pośredni 1 – Wsparcie Kapitałowe PES (ocena pomysłu biznesowego, 

doradztwo inwestycyjne, wdrożenie inwestycji, wyjście z inwestycji), 

 Produkt Pośredni 2 – Wsparcie Kadrowe PES (przygotowanie ogólne, szkolenia 

specjalistyczne, umiejętności praktyczne). 

 

Jak już wspomnieliśmy, instrument ma charakter kompleksowy – oprócz wsparcia 

finansowego przewidziano m.in. szeroko rozumiane doradztwo biznesowe dla PES oraz 

szkolenia dla osób młodych (np. z zakresu umiejętności społecznych, zawodowych  

                                                 
93 „Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego”, Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej (SVC dla PES), Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Pasłęk, maj 2013 
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i wzmocnienia ich mocnych stron oraz umiejętności pracowniczych), które mogłyby znaleźć 

zatrudnienie w istniejącym podmiocie ekonomii społecznej lub same taki podmiot założyć. 

Warto zaznaczyć, że adresatami instrumentu były stowarzyszenia lub fundacje prowadzące 

działalność gospodarczą lub/i odpłatną statutową, spółdzielnie socjalne, zakłady 

aktywności zawodowej, jak również spółki prawa handlowego o statucie non for profit 

realizujące cele społeczne94. 

 

Uczestnicy badani zgadzają się, że aktualnie wdrażany przez TISE instrument SVC nieco odbiega od 

założeń wcześniejszego projektu pilotażowego, zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. W ramach pilotażu przewidziano m.in.: „…wejście kapitałowe 

połączone z doradztwem, z taką asystą, takie obudowane coachingiem, mentoringiem ze 

wszystkich stron, żeby pomagać temu podmiotowi iść naprzód i sięgając po to, co w danym 

momencie jest potrzebne: doradztwo finansowe, marketingowe, personalne, żeby ten podmiot się 

rzeczywiście rozwijał tak, jak firma, no i oczywiście pieniądze…”. Chodziło zatem o instrument  

z silnym komponentem usług pozafinansowych, ponadto zaplanowano dość specyficzną 

konstrukcję, jeśli chodzi o zaangażowanie kapitałowe („…ciężko jest wejść jako udziałowiec (…) do 

spółdzielni socjalnej, zgodnie z prawem, (…) do fundacji, czy stowarzyszenia. Więc to miała być 

taka hybryda, (…) dajemy pieniądze tak, jak byśmy dawali długoterminową pożyczkę, gdzie nie 

narzucamy z góry, kiedy te pieniądze mają być oddane, ale podpisujemy taką umowę, która 

pozwala uczestniczyć w zarządzaniu, grzebać, wtrącać się…”)95. 

 

4.8.  Perspektywy rozwoju zwrotnych instrumentów finansowych 
 

W tym rozdziale zamieszczamy wybrane informacje, zebrane podczas eksperckich 

badań jakościowych96. Co istotne, ogniskują się one wokół oceny dotychczasowych 

instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym, dopasowania tej oferty do potrzeb 

sektora ekonomii społecznej, jak również perspektyw rozwojowych w tym obszarze. 

Warto zaznaczyć, że większość rozmówców zauważa pewne zmiany o charakterze 

świadomościowym w sektorze ekonomii społecznej. Okazuje się bowiem, że podmioty 

ekonomii społecznej coraz częściej są zainteresowane korzystaniem ze zwrotnych 

instrumentów finansowych, co jest również związane z ich stopniowym upowszechnianiem 

w szeroko rozumianym systemie wsparcia. Zwiększa się poziom edukacji, liczba 

udzielanych pożyczek, ponadto coraz więcej podmiotów korzysta z więcej niż jednego 

                                                 
94 Tamże 
95 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
96 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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instrumentu zwrotnego. Z drugiej strony wciąż można mówić o znaczącej przewadze 

tradycyjnego modelu finansowania, opartego na dotacjach. Mając do wyboru różne sposoby 

finansowania, większość PES w pierwszej kolejności wybiera instrumenty bezzwrotne, co  

– zdaniem uczestników badania – jest najbardziej racjonalną strategią postępowania. 

Innymi słowy, instrumenty zwrotne wciąż mają znaczenie poboczne, uzupełniające 

względem modelu grantowego. Dodatkowym potwierdzeniem powyższej tezy jest fakt, że  

– jak wynika z wypowiedzi naszych rozmówców – podmioty ekonomii społecznej stanowią 

marginalną grupę klientów wielu funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców (np.  

w niewielkim stopniu korzystają z analizowanych w tym opracowaniu instrumentów 

działających na poziomie regionalnym). 

Wśród klientów korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych 

zdecydowanie przeważają organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), natomiast 

zdecydowanie rzadziej są to spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit lub  

– w jednostkowych przypadkach – kościelne osoby prawne. 

 

Potrzeby PES/PS w zakresie korzystania z instrumentów zwrotnych: 

 

 środki obrotowe, „płynnościowe” (środki na sfinansowanie bieżącej działalności, np. 

wpłata wadium w przetargu lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wkład własny do projektów…) - najczęściej, 

 finansowanie celów inwestycyjnych (np. zakup sprzętu/wyposażenia, środków 

transportu, zakup, remonty lub przystosowanie pomieszczeń…) - rzadziej. 

 

Pożądane cechy instrumentów zwrotnych dla PES/PS: 

 

 elastyczne zasady (ogólnie), dostosowanie do specyfiki sektora ekonomii społecznej, 

preferencyjne warunki dla PES/PS, w tym dedykowane procedury badania zdolności 

kredytowej i weryfikacji zabezpieczeń, 

 możliwość sfinansowania dowolnych celów (w tym niezwiązanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej), brak ograniczeń w tym obszarze, 
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 wartość pożyczki i okres spłaty dostosowane do indywidualnych potrzeb, 

 niskie, atrakcyjne oprocentowanie, 

 prostota, brak skomplikowanych procedur, 

 krótki czas podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania, 

 kompleksowość instrumentu, powiązanie zwrotnego wsparcia finansowego  

z mechanizmami zabezpieczającymi oraz doradztwem i usługami edukacyjnymi (np. 

szkoleniowymi). 

 

Ograniczenia i bariery korzystania z instrumentów zwrotnych (po stronie PES): 

 

 słaba kondycja finansowa PES, brak posiadania środków własnych, brak 

zabezpieczenia („…w 99 proc. to jest z problem z zabezpieczeniem, zdarza się, że na 

przykład w przypadku spółdzielni socjalnej zarząd chce nam poręczyć,  

a członkowie zarządu występują w BIK-u, w KRD, czyli są dłużnikami, mają 

nieuregulowane zobowiązania jako osoby fizyczne…”), 

 niska kultura organizacyjna i jakość zarządzania PES, brak doświadczenia 

biznesowego i profesjonalnej kadry menedżerskiej, 

 bariery świadomościowe, niechęć do korzystania z instrumentów postrzeganych jako 

ryzykowne, choć część badanych ekspertów zaznacza, że w ostatnich latach można 

mówić o stopniowej zmianie sposobu myślenia i poszerzenia wiedzy na temat 

możliwości korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych („…na samym 

początku, jak były pożyczki, przychodził klient, podpisywał umowę i na końcu się 

okazywało, że jest zdziwiony, że będzie to spłacał. Nawet na etapie, jak była 

dokumentacja gotowa, nagle był zdziwiony, że będzie musiał te pieniądze oddać. Nie 

wiem, czy takie sytuacje teraz występują. Ale wydaje mi się, że ci pożyczkobiorcy są 

naprawdę dosyć świadomi tego, z czego mogą skorzystać. Sama zwiększająca się 

liczba pożyczek na jeden podmiot świadczy o tym, że jest dobrze. Bo jeśli podmiot 

wziął kilka pożyczek, to znaczy, że ta forma finansowania mu odpowiada…”), 
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 problemy życiowe, jakich doświadczają lub doświadczały w przeszłości osoby 

prowadzące podmioty ekonomii społecznej: „…ludzie, którzy zakładają podmioty 

ekonomii społecznej (…) mają tak dużo problemów, sami ze sobą, psychicznych, że 

oni w ogóle nie potrafią zarządzać tym przedsiębiorstwem. (…) Zanim dochodzimy do 

takich czysto biznesowych obszarów, (…) to się rozjeżdża o problemy osobiste, 

psychiczne, jakieś rzeczy nieprzepracowane kiedyś (…). Oni najpierw przez terapię 

powinni przejść…”. 

 

Ograniczenia i bariery korzystania z instrumentów zwrotnych (systemowe): 

 

 niedostosowanie parametrów wielu instrumentów finansowych do potrzeb PES, np. 

wartości pożyczek, okresu spłaty, sposobu badania zdolności kredytowej, 

 brak wystarczającej elastyczności, np. zawężenie zwrotnych instrumentów 

finansowych tylko do działalności gospodarczej, co eliminuje organizacje 

prowadzące działalność nieodpłatną - w praktyce często nie da jej się odseparować 

działalności odpłatnej i nieodpłatnej („…to wszystko się łączy, nie można tylko 

patrzeć, to wam finansujemy, co jest w działalności gospodarczej. Oni nie potrafią 

tego rozdzielić, ani ekonomicznie, ani jeżeli chodzi o proces działa, bo to się 

wszystko miesza, (…) to jedno o drugie zahacza,. W jednej organizacji jest i to i to,  

a my ciągle to rozdzielamy…”), 

 wciąż szeroka dostępność środków bezzwrotnych („…jak mamy coś dostępne, co jest 

kompletnie za darmo, to dlaczego z tego nie skorzystać? To zupełnie jest racjonalna 

postawa. W drugiej kolejności korzysta się z tego, co jest płatne. Nie odnoszę 

wrażenia, że w tym jest coś dziwnego. Jeśli mamy możliwość skorzystania z dotacji  

i z pożyczki, to oczywiście, że w pierwszej kolejności weźmiemy dotacje…”). 

 

Kierunki rozwoju polityk publicznych w obszarze instrumentów zwrotnych: 

 

 poszerzenie palety instrumentów zwrotnych (ogólnie), co sprzyjać będzie 

ekonomizacji, trwałości i stabilności rynkowej podmiotów ekonomii społecznej, 
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 możliwość łączenia różnych źródeł finansowania (zniesienie niektórych ograniczeń 

administracyjnych, związanych z dystrybucją środków unijnych), 

 możliwość finansowania wkładu własnego z wykorzystaniem instrumentów 

zwrotnych (zwłaszcza w projektach inwestycyjnych), 

 bardziej indywidualne podejście, uwzględnienie specyficznych potrzeb PES, np.  

w obszarze badania zdolności kredytowej, 

 większa elastyczność w zakresie dopuszczalnego celu finansowania, np. 

umożliwienie finansowania zarówno działalności gospodarczej, jak i nieodpłatnej  

z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych (w praktyce obie te formy działalności są 

wzajemnie powiązane), 

 większa stabilizacja w systemie, utrzymywanie instrumentów finansowych w dłuższej 

perspektywie czasowej („…są za krótkie okresy finansowania, bo jeżeli nawet jest 

uruchamiany taki instrument na tworzenie miejsc pracy w PES, to on nie powinien 

trwać 3 lata, (…) to za krótki okres czasu. Ludzie czy PES, przedsiębiorcy, oni się 

bardzo długo przyzwyczajają do tego, że ten instrument jest i później, jak już załapią, 

że on jest, to on nie powinien znikać. (…) [Instrumenty finansowe – przyp. aut.] …się 

dopiero po jakimś czasie rozkręcają i osiągamy efekt skali, ale to nie są 3 lata, tylko 

5, 6, 7 lat. (…) 3 lata, to są potrzebne na to, żeby ludzi informować, pokazywać, jak 

to działa, namawiać na wykorzystanie, oni bardzo długo podejmują decyzję…”), 

 wdrażanie instrumentów z silnym komponentem pozafinansowym, m.in.  

z uwzględnieniem usług: 

 

 doradczych (zwłaszcza z zakresu doradztwa finansowego), 

 szkoleniowych, edukacyjnych, 

 z zakresu wsparcia osobistego, np. psychologicznych. 

 

 zmiany w sposobie funkcjonowania systemu pożyczkowego: 

 

 urealnienie wskaźników w programie pożyczkowym (wskaźnika liczby 

udzielonych pożyczek w powiązaniu z ich łączną kwotą), 
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 uproszczenie i przyspieszenie procedur weryfikacji wniosków o płatność  

w ramach programu pożyczkowego, 

 powiązanie systemu pożyczkowego z instrumentami zabezpieczającymi (np. 

gwarancjami, poręczeniami itp.), skomasowanie ich w ręku jednego operatora, 

 zmiana sposobu funkcjonowania funduszu gwarancyjnego (m.in. ocena 

dotychczasowej współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej, zmiana 

parametrów), część rozmówców formułuje tę kwestię w sposób bardziej 

radykalny – należy całkowicie zrezygnować ze współpracy z sektorem bankowym 

(w tym bankami spółdzielczymi, które – w opinii wielu ekspertów  - nie są 

przygotowane do obsługi sektora ekonomii społecznej) na rzecz wykorzystania 

funduszy poręczeniowych dla podmiotów komercyjnych na potrzeby PES (np. na 

poziomie regionalnym), 

 zwiększenie maksymalnej kwoty środków dostępnych w ramach programu 

pożyczkowego (dla wąskiej grupy podmiotów, które miałyby odpowiedni 

potencjał, aby skorzystać z większych środków), 

 wydłużenie okresu finansowania w ramach systemu pożyczkowego, zwłaszcza  

w przypadku inwestycji w środki trwałe (np. do 10 lat), 

 

 rozwijanie nowych instrumentów finansowych: 

 

 wprowadzenie uproszczonej ścieżki bieżącego finansowania, zapewniającej 

środki obrotowe: dobrze sparametryzowanych instrumentów zwrotnych o niskiej 

wartości (np. 30-50 tys. złotych), przyznawanych na podstawie poziomu obrotów 

PES, z minimalną liczbą wymogów formalnych, bez konieczności prowadzenia 

szczegółowych rozliczeń i sprawozdawczości, z elastycznym okresem spłaty 

(dostosowanym do rzeczywistych potrzeb PES), 

 wprowadzenie nowego, ekskluzywnego instrumentu - dodatkowych pożyczek  

o charakterze rozwojowym (na cele inwestycyjne, środki trwałe) dla podmiotów  

o szczególnie wysokim potencjale rozwojowym, o zwiększonej kwocie i dłuższym 
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okresie finansowania („…jeśli się rynek rozwija, a jest ileśdziesiąt takich perełek 

na rynku, to trzeba dać im szansę, czyli tym bardziej dojrzałym…”), 

 wprowadzenie nowego instrumentu z przeznaczeniem na budowanie środków 

trwałych z dłuższym, np. dziesięcioletnim okresem finansowania lub 

wprowadzenie nowego instrumentu budowania aktywów, czyli finansowania 

środków (zakup maszyn, budynków itp.) z 10-letni okresem finansowania, 

 upowszechnianie mechanizmu „płatności za rezultat”, np. tworzenie 

instrumentów hybrydowych, jak pożyczki z bonusem, czyli możliwością 

umorzenia części odsetek w zależności od stopnia uzyskania założonych  

i sparametryzowanych rezultatów społecznych, co sprzyjać będzie ich trwałości. 

 

Wybór cytatów: 

 

„…To jest wada tych instrumentów skierowanych do PES-ów, że one po prostu nie są dla PES-ów na 

działalność, tylko one są na działalność gospodarczą. (…) My (…) musimy pilnować tej sfery 

dotyczącej działalności gospodarczej i (…) oni mogą tylko i wyłącznie na ten obszar, w którym 

prowadzą działalność gospodarczą. (…) Natomiast w przypadku organizacji pozarządowych, 

problem jest taki, że oni chcą sfinansować wydatek dotyczący (…) całości działalności, a my nie 

możemy, bo możemy tylko i wyłącznie ten obszar, który dotyczy działalności gospodarczej. Ostatnio 

mieliśmy taki przypadek, że organizacja pozarządowa chciała na budowę budynku, ale w ogóle na 

siedzibę stowarzyszenia, a nie mogliśmy, bo ogólna siedziba pomieści wszystko, i działalność 

odpłatną i nieodpłatną i gospodarczą. A my, zgodnie z zapisami w funduszach pożyczkowych dla 

firm, mamy tylko możliwość finansowania tego obszaru, w tych dziedzinach, co dotyczą 

działalności gospodarczej i to ich wycina. (…) załóżmy spółdzielnia socjalna albo fundacja, ma 

działalność gospodarczą pod tytułem przedszkole i to jest jej działalność gospodarcza, ale ma 

jeszcze działalność nieodpłatną, realizuje jakieś programy dla seniorów na przykład i pisze 

projekty. Jak chce na to przedszkole, (…) wyremontowanie pomieszczeń pod przedszkole, meble do 

tego przedszkola, jakieś gary, to proszę bardzo, ale już to, co dotyczy działań dla tych seniorów, 

gdzie oni pozyskują pieniądze z projektów, już nie…” 

 

„…Pożyczka (…) może być przeznaczona na cele inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe, bądź 

obrotowe. (…) Jak obrotowe, to na potrzeby własnej działalności takiego podmiotu ekonomii 

społecznej, najczęściej (…) te podmioty szukają wsparcia na wkład własny projektów dotacyjnych, 

większych czy na potrzeby bieżącej działalności, to bardzo często, chociaż nie tylko, bo mieliśmy 

też doświadczenia z różnymi podmiotami ekonomii społecznej i też były o charakterze 

inwestycyjnym takie pożyczki. [Najczęściej są to – przyp. aut.] …stowarzyszenia, fundacje, z którymi 

mieliśmy do czynienia, (…) kościelne osoby prawne i mieliśmy spółdzielnie socjalną też, w ostatnim 

czasie były to głównie stowarzyszenia i fundacje…” 

 

„…Podmioty ekonomii społecznej nie korzystają z finansowania kapitałowego, a to wynika pewnie  

z kilku rzeczy. Raz, że to są jakieś fundacje, stowarzyszenia, (…) a inwestorzy kapitałowi oczekują 
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dużego wzrostu wartości, żeby móc z projektu inwestycji wyjść z zyskiem. I być może tu jest wyższe 

ryzyko. (…) Druga rzecz, to brak świadomości, jeszcze w jaki sposób można z tego skorzystać. (…) 

Wydaje mi się, że to nie jest tak, że to jest brak możliwości skorzystania z takiej oferty. Tylko brak 

takiej oferty dla tego typu podmiotów na rynku. Czyli jakby rynek jeszcze nie rozwinął się w tym 

obszarze, w którym mógłby zapewnić takie finansowanie quasi-kapitałowe dla podmiotów 

ekonomii społecznej. (…) Jeśli gdzieś tam prowadzenie biznesu jest bardziej zbadane, w sensie te 

procedury i know how ktoś ma wypracowane, zaspokaja jego potrzeby, (…) nie ma takiego kryzysu, 

który powodowałby konieczność szukania nowych gałęzi biznesu. (…) Jest nieuzasadnione z punktu 

widzenia właścicieli czy inwestorów takiego sektora finansowego. Wchodzenie w obszar, gdzie raz, 

że nie mamy wypracowanych standardów, know-how, podmioty są mniej przewidywalne  

i w związku z tym jest większe ryzyko. To jest jakaś gra. Jakby analogicznie, rynek komunikacyjny 

będzie wystawiał linie autobusowe na obszarach, gdzie można wyciągnąć najwyższe rentowności, 

gdzie będzie (…) największe zapotrzebowanie, a nie tam, gdzie jeżdżą 3-4 osoby…” 

 

„…Ja myślę, że ktoś kiedyś pomylił, nie potrafi zrozumieć (…), że tak naprawdę, wszystko, co robi 

dana fundacja, czy dane stowarzyszenie, jest działalnością statutową i tylko to, jaki wynik z danej 

działalności ma, bo na przykład (…) pozyskuje pieniądze z jakichś programów, no więc wydaje 

tylko, ile ma kosztów, ale robi na przykład jakieś imprezy odpłatne. I teraz, jeżeli przychód z tych 

imprez jest większy niż koszty i robi to notorycznie, to z zgodnie z przepisami finansowymi, to jest 

ich działalność gospodarcza, bo mają więcej zysków niż kosztów. I teraz, to wszystko jest 

działalność statutowa i moim zdaniem, zupełnie niepotrzebnie ktoś poszedł przy instrumentach 

finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej w to takie, że to musi być ten obszar działalności 

gospodarczej. Po co? (…) Moim zdaniem, to zupełnie niepotrzebnie ich wycina. Skoro 

przedsiębiorcy mają tak bardzo liberalne zasady pozyskiwania środków, czyli my się bardziej 

odnosimy do tego, czy to ma być na przykład towar, surowiec, materiał, czy wyposażenie, środek 

trwały, remont lokalu i koniec, my tu rodzajowo tylko do tego podchodzimy i tylko patrzymy, czy to 

jest zgodne z działalnością. (…) My jesteśmy organizacją pozarządową, która prowadzi zarówno 

działalność gospodarczą, jak i nieodpłatną. Tego się nie da podzielić. Jeżeli się chce dobrze 

zarządzać finansami i całą organizacją, to tego się nie rozdziela w księgowości. Jeden pracuje przy 

tym, drugi pracuje przy tym i to i tak, summa summarum, to jest jeden budżet. On jest oczywiście 

wewnętrznie podzielony, ale jak ja chcę, na przykład, postawić budynek dla całej organizacji, to 

przecież ja tego nie będę dzielić, to jest bez sensu w ogóle. Ostatnio czytałam jakąś taką opinię, że 

to się powinno jakieś tam innowacyjne rzeczy w tych spółdzielniach socjalnych. Po co? Dla mnie to 

jest za bardzo wchodzenie w szczegóły. Im bardziej ogólny instrument, który, nie wiem, tylko 

różnicuje oprocentowanie w zależności od tego, co kto chce, to to byłby lewar, tak naprawdę dla 

podmiotów ekonomii społecznej…” 

 

„…Brak, przynajmniej w naszej ocenie, uzasadnienia do sfinansowania takiego przedsięwzięcia, 

wynika z jego nieekonomiczności. Przedsięwzięcie, które przedsiębiorstwo chciałoby sfinansować, 

w naszej ocenie, nie daje szans na przyniesienie przychodówek, czy wygenerowanie przychodów, 

które pozwolą na spłatę tego zobowiązania. Druga przyczyna z pewnością to jest niewiarygodność 

danego podmiotu. Ponieważ są podmioty, które nie mają standingu finansowego, ani żadnej 

historii kredytowej, to nasza ocena ryzyka takiego podmiotu opiera się na nieoficjalnym białym 

wywiadzie wśród innych organizacji. Prosimy o informacje na temat przedsięwzięć, które zostały 

zrealizowane. Zebranie informacji na temat samych przedstawicieli organizacji. Jeśli wywiad daje 

pewne wątpliwe wyniki, to wtedy odmawiamy udzielenia takiej pożyczki…” 
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„…Jeśli PES-y by bardzo dobrze funkcjonowały i na przykład kredyt byłby im potrzebny do tego, żeby 

zwiększyć efekt dźwigni finansowej, czyli poprawić rentowność kapitałów własnych, to wtedy 

świetnie, a tutaj chodzi bardziej o to, że ta działalność jest deficytowa, stratowa. I ona bardziej 

działałaby w modelu takim, że te koszty są pokrywane nie z ich przychodów, tylko (…) z zasileń 

grantowych, czy zleceń gminy, czy też np. wpłat fundatorów, czy odpisu od podatku. I w tych 

podmiotach nie ma (…) pewnej prognozy biznesu, że możemy liczyć tyle, tyle i tyle. Tyle mamy 

wpływów, świadczymy takie i takie usługi. To nam zapewnia pokrycie części kosztów, może 

częściowo są odpłatne albo nie. Ale koniec końców, wychodzimy pod kreską. (…) Jesteśmy 

społeczeństwem nie takim starym, (…) młodym, bądź umiarkowanym. Natomiast (…) 

profesjonalizacja tych organizacji społecznych też wymaga dużo czasu. To jest (…) pewien proces 

transformacyjny, żeby [pomioty ekonomii społecznej  - przyp. aut.] były zarządzane w sposób 

profesjonalny, żeby się pojawiali profesjonaliści, którzy np. już trochę przewartościowali swoje 

priorytety. Jak jesteśmy na tym dorobku i się rozwijamy, to jest mała część społeczeństwa, która 

trochę na zasadzie wolontariatu, mając duże, bogate doświadczenie zawodowe, chce się 

angażować w tego typu prace. Jak się nawet angażuje, to na zasadzie zdobycia troszkę innego 

spojrzenia i krótkoterminowo niż na dłuższy dystans. Wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, że 

jesteśmy w takim, a nie innym stadium rozwoju, demokratycznego, czy też gospodarczego…” 

 

„…Co praktykowaliśmy, tutaj w grę wchodził fundusz poręczeń kredytowych (…), on zakładał 

pożyczkę z poręczeniem dla podmiotów ekonomii społecznej, taki produkt (…), tak żeby od razu 

skrócić ścieżkę ubiegania się o nią podmiotów ekonomii społecznej, to my jeszcze 

współpracowaliśmy z funduszem poręczeń lokalnych i oferowaliśmy od razu pożyczkę  

z poręczeniem…” 

 

„…Elastyczność, szybkość wydawania decyzji. Nie jesteśmy skrepowani żadnymi procedurami, 

możemy to nawet zrobić w jeden dzień. Jeśli chodzi o inne korzyści z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, to elastyczność, jeśli chodzi o wydatkowanie środków, 

harmonogram spłat. Możemy umówić się na spłaty miesięczne i spłaty łączne na samym końcu, co 

daje możliwość przedłużania okresu spłaty. Możliwość finansowania każdego rodzaju wydatków. 

Także przede wszystkim elastyczność instrumentu to jest korzyść dla takiej organizacji…” 

 

„…Powinien być fundusz gwarancyjny dla PES-ów, ale (…) my się zupełnie niepotrzebnie 

zapatrzyliśmy na Włochów, u których te banki spółdzielcze funkcjonują i pełnią rolę społeczną.  

U nas nie, u nas to jest komercyjny twór i on w ogóle nie wie, w jakiej bajce uczestniczy. W ogóle 

podmioty ekonomii społecznej są dla nich trudne, bo nie potrafią oceniać podmiotów ekonomii 

społecznej. (…) W ogóle banków w to nie mieszać, bo mamy taki przykład, mikropożyczki na start, 

(…) operatorami tego działania były fundusze pożyczkowe, organizacje pozarządowe, spółki z o.o.  

i 2 banki spółdzielcze, które wcale nie miały dużo pieniędzy, (…) ani jeden ani drugi sobie z tym 

instrumentem nie poradził, (…), oni są nieprzygotowani do tego typu instrumentu. Wszystkiego 

rodzaju instrumenty, czy dla przedsiębiorców z pieniędzy unijnych, czy dla PES-ów, to są trudne, 

mało szablonowe instrumenty, gdzie trzeba bardzo indywidualnie podejść, zarówno na etapie 

przygotowania dokumentów, jak i później na etapie monitorowania, rozliczania tych pieniędzy. To 

jest w ogóle inna forma pracy i teraz ludzie, którzy pracują w bankach, oni są przygotowani do tego, 

że mają jakiś system, w który wrzucają cyferki, szablon i on im liczy. Jeszcze nie zdarzyło, żeby 

jakiś człowiek z banku, przyszedł do nas do pracy i sobie poradził z tą ilością rzeczy, na które my 

musimy zwracać uwagę, z takim horyzontalnym myśleniem, które u nas trzeba włączać przy 

procedurze przyznawania pożyczki, potem rozliczania, monitorowania, to jest w ogóle inny rodzaj 
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pracy. Ja w ogóle nie wiem, po diabła te banki spółdzielcze są tutaj mieszane w to wszystko, (…) to 

jest tylko lista oczekiwań, że my byśmy chcieli, żeby tak było, a tak wcale nie jest. My byśmy 

chcieli, to jest lista pobożnych życzeń. (…) Nie można budować czegoś na jakiejś niezrealizowanej 

wizji. To nic się nie zgadza na tym obrazku…” 

 

„…Nie ma czegoś takiego, że jakoś lawinowo spływają te wnioski, myślę, że z prostej przyczyny, 

podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszenia fundacje są wyspecjalizowane w pozyskiwaniu 

środków bezzwrotnych, nie oszukujmy się, pewnie w pierwszej kolejności to takie granty, dotacje, 

takie dotacyjne, grantowe projekty realizują a my jesteśmy takim instrumentem na takie 

przedsięwzięcia, które albo nie mogą być sfinansowane z dotacji, albo są uzupełnieniem dla 

dotacji, także myślę że jesteśmy takim uzupełnieniem na tym rynku środków dla podmiotów 

ekonomii społecznej. Myślę, że dobrze, że jesteśmy, chociaż nie ma jakiegoś lawinowego napływu 

tych wniosków, ale zawsze pojedyncze w ciągu roku wsparcie udzielamy…” 

 

„Jeśli chodzi o cały sektor, to wydaje mi się, że o ile początkowo to było traktowane jako zło 

koniczne, że pieniądze zwrotne, to o tyle teraz PES-y w coraz większym stopniu, może nie tyle 

dostrzegają, co biorą pod uwagę tego rodzaju finansowanie, zwłaszcza przy wydatkach 

inwestycyjnych…” 

 

„…Trzeba wyjść od potrzeb szkoleniowych (…) PES-ów. (…) Taka najpierw ścieżka edukacyjna. Nie 

ma (…) co wyważać drzwi, które już są otwarte. I gdzieś tam te modele przez lata w kulturze 

zachodniej były wykształcane. [Trudno – przyp. aut.] wymyślić u nas coś nowego. (…) Bardziej przez 

analogię, jak taki system PES-ów funkcjonuje zagranicą. (…) Te dobre praktyki przenosić na 

obszary, gdzie to jest mniej rozwinięte. Albo zastanowić się, jakie są różnice. Dlaczego tu to tak 

funkcjonuje, a tu nie, czego brakuje. (…) I gdzieś tam sprawdzanie tych rozwiązań. Bo sam 

instrument finansowy tutaj nie pomoże bez jakiegoś konkretnego modelu funkcjonowania tego 

typu podmiotów. Czyli instrument finansowy może ewentualnie wesprzeć ten model w jakimś 

horyzoncie krótkim bądź długim. W zależności od typu finansowania, czy obrotowy, czy 

inwestycyjny. Natomiast musi być sam model przyjęty, żeby był w stanie funkcjonować w długim 

okresie. (…) Jeśli PES-y działają w obszarze zadań gminy, zapewniania oświaty, edukacji, czy też 

wsparcia w rozwoju zawodowym osób wykluczonych społecznie czy bezrobotnych. To tutaj 

powinniśmy sobie popatrzeć na obszar taki, w jakim zakresie np. ci właściciele tych obszarów 

powinni subwencjonować taką działalność PES-ów. (…) A ta działalność jest korzystna dla gminy.  

I w jakiejś tam perspektywie może zaowocować zwiększeniem przychodów do gminy...: 

 

„…Pożyczka ma sporo zalet, bo (…) może z niej skorzystać nawet podmiot nieprowadzący 

działalności gospodarczej, takie stowarzyszenie może skorzystać, tutaj mamy podmiot, dobrymi 

praktykami było to, że została ta pożyczka u nas w portfelu, (…) to, co zostało to uprzywilejowana 

pozycja polegająca na tym, że te kryteria są łagodniejsze niż dla normalnego przedsiębiorcy, także 

taki PES w województwie stara się o dofinansowanie, to może śmiało do nas przyjść i te kryteria 

nie będą takie, jak w banku i decyzyjność jest super, to jest to, co doceniają wszyscy przedsiębiorcy 

i takie podmioty ekonomii społecznej, u nas się rozmawia na miejscu, podejmowane są decyzje, 

można negocjować, można dostarczyć dokumenty i nie ma zero-jedynkowego scoringu i nie, bo nie, 

bo ma pan punkt za mało i koniec…” 

 

„…Mamy okresy, kiedy brak jest płynności, przedsiębiorstwo społeczne ponosi wydatki, a dopiero 

potem następuje refundacja, bądź też następuje płatność zaliczkowa, refundacja pozostałej części 
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bardzo przeciąga się w czasie ze względu na konieczność rozliczenia wydatków, konieczność ich 

skontrolowania, dostarczenia dokumentacji. Wtedy pojawia się konieczność sfinansowania. Wtedy 

przedsiębiorstwa społeczne szukają innej formy finansowania, która pozwoliłaby zachować 

płynność…” 

 

„…Powinny być wykorzystane fundusze poręczeniowe, które też funkcjonują dla firm. One sobie 

szybciej z tym poradzą. (…) Wystarczyłby w każdym województwie 1 fundusz poręczeniowy, który 

ma ofertę dla firm i on sobie z tym spokojnie poradzi z poręczeniami dla podmiotów ekonomii 

społecznej, to momentalnie pójdzie, ci ludzie są przygotowani do tego. (…) Nie mam innego 

zabezpieczenia, to korzystam z funduszu poręczeniowego. Kosztuje mnie to ileś tam, ale proszę 

bardzo, jest możliwość może trzeba by było jakąś jeszcze dodatkową procedurę włączyć, żeby 

trochę inaczej na nich patrzeć, bo tak jak mówię, oni są bardzo często w trudniejszej sytuacji. 

Chociaż teraz jest coraz więcej spółdzielni socjalnych, które coraz sensowniej funkcjonują i to nie 

są tylko długotrwale bezrobotni, albo ludzie, którzy prywatnie mają pełno długów. Teraz częściej 

młodzi ludzi jakieś fajne pomysły wymyślają, tylko robią je pod szyldem spółdzielni socjalnej. 

Natomiast, to by poszło, moim zdanie, to by poszło. (…) Tylko być może Unia Europejska nie pozwoli 

na to, żeby poręczać ten sam instrument z tej samej półki finansowej, co jest pożyczka, ale 

spokojnie, jakby wdrożyć instrument gwarancyjny, można by było zmodyfikować pieniądze 

pożyczkowe z poprzedniego okresu dla podmiotów ekonomii społecznej. Przecież można to zrobić! 

Można zmienić cechy tego instrumentu już teraz, kiedy został zrealizowany projekt, ministerstwo 

ma prawo do tego i wtedy łączyć stare pożyczki ze starym poręczeniem i pójdzie. (…) Mamy dawać 

instrument, który jest odpowiedzią na potrzeby, a my ciągle tego nie robimy…” 

 

„…Damy 100 tysięcy, ale dla takich, co działają 12 miesięcy i dla tych, co działalność gospodarczą 

(…). Po co? Czyli dajemy coś, ale mamy stan lękowy? Dlaczego ograniczacie ludziom? Chcecie, 

żeby się rozwijali, to nie bójcie się, dajcie im te pieniądze, (…) od tego jest na przykład fundusz 

pożyczkowy, żeby sprawdził, czy to jest ekonomicznie uzasadnione, żeby komuś pożyczyć 

pieniądze, 100 tysięcy czy milion, od tego są operatorzy, a nie powstawianie tylu ograniczeń w tym 

instrumencie, a potem – no, nie idzie, nie ma zainteresowania. No pewnie, jeżeli ten instrument 

jest tak poukładany, że z niego może skorzystać 10 proc. podmiotów ekonomii społecznej, mimo 

tego, że pozostałe 90 proc. też ma potrzeby finansowe…” 

 

„Każdy podmiot ekonomii społecznej, który powstaje, powinien dostać psychologa, a nie doradcę 

biznesowego najpierw. Po to, żeby oni sobie wszyscy poukładali w głowie swoje problemy, 

odreagowali, wygadali się. (…) Dopiero, jak oni sobie poukładają w głowie, nabiorą siły, wygadają 

się, poradzą sobie z różnymi problemami, dopiero można było dołożyć szkolenie zawodowe i puścić 

ich na rynek pracy. Taki człowiek musi najpierw nabrać mocy. A my wpuszczamy w podmiot 

ekonomii społecznej piątkę ludzi, którzy od lat są bezrobotni, nie mogą z tego stanu wyjść, a to już 

jest głęboka depresja psychiczna (…) i taka niska samoocena i my w tym oczekujemy, że oni będą 

potrafili zarządzać firmą…”97. 

 

 

 

                                                 
97 Źródło: badania własne, Indywidualne lub Telefoniczne Wywiady Pogłębione (IDI/TDI), N=20 (eksperci) 
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