
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, tel. (022) 636 07 40, fax (022) 636 29 02 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000019716 

Regon 012083880, NIP 526-02-14-255, kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł w całości opłacony 

 

 

 

Warszawa, 09 lutego 2017 r. 

 

Szanowni Państwo,   

 

Miło mi poinformować, że TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomiło preferencyjny 

fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej i od tego tygodnia przedsiębiorstwa społeczne mogą 

składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie 

nowych miejsc pracy). Fundusz TISE udziela pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach – 

opolskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).  

 

W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) na pośrednika finansowego programu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w 

ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone na pożyczki wynoszą 28,7 mln. zł. Do 

czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni 

stworzą 270 miejsc pracy.   

Z preferencyjnych pożyczek mogą korzystać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, 

spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra 

Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit). Teraz będą mogły uzyskać środki na 

wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-

ekonomicznych.  

 

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) -  zarówno 

społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) 

jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. 

zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie 

redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach 

pożyczki muszą generować korzyści społeczne! 

 

Start nowego funduszu był poprzedzony programem pilotażowym prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy 

TISE w latach 2013-2016. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W 

ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych 

na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy. 

 

Z uwagi na fakt, że Państwa organizacja pracuje na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, jest z nimi w 

bezpośrednim kontakcie, a przez to najlepiej orientuje się w ich potrzebach, kierujemy do Państwa opis oferty 

pożyczek udzielanych przez TISE. Uruchomienie naszego funduszu pożyczkowego stanowi komplementarny 

element wsparcia przewidziany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, więc nasza współpraca 

znakomicie wpisze się w obowiązujące zapisy Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach 

Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES.  

 

W ciągu najbliższych tygodni prześlemy Państwu pakiet ulotek informacyjnych i wzory wniosków 

pożyczkowych, które można będzie przekazać odbiorcom Państwa wsparcia – lokalnym podmiotom ekonomii 

społecznej. Jeśli chcieliby Państwo włączyć się do naszego projektu np. wspierając Państwa beneficjentów w 



 

procesie ubiegania się o pożyczkę (w tym pomoc w kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu wniosku) czy 

organizując spotkania dla lokalnych przedsiębiorców społecznych, podczas których  przekazywaliby Państwo 

informacje dotyczące najbardziej atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, to chętnie podpiszemy z 

Państwem porozumienie o współpracy.  

 

Wierzymy, że preferencyjne pożyczki ustabilizują system finansowania podmiotów ekonomii społecznej, 

zapewnią im trwałość działania oraz pozwolą Państwu uzupełnić ofertę o ułatwienie im dostępu do 

długookresowych źródeł finansowania.  

Liczymy, że wspólne działania zaowocują stworzeniem spójnej i trwalej sieci instytucji infrastrukturalnych 

wspierających rozwój ekonomii społecznej w Polsce. 

 

Nasi doradcy z Działu Ekonomii Społecznej odpowiedzą na każde Państwa pytanie, rozwieją każdą Państwa 

wątpliwość. Bardzo proszę o kontakt z Teresą Zagrodzką, Magdaleną Czuchrytą lub Filipem Wadowskim pod 

nr. tel. 22 636 07 40 lub mailowo: pes@tise.pl 

 

Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej www.tise.pl na której znajdą Państwo więcej 

informacji o realizowanych przez nas projektach. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw społecznych, mikro,  małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r. Obecnie jego 
właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie 
ekonomii społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom 
pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym oraz mikro, małym i średnim firmom, wykorzystując fundusze własne oraz środki 
finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE). TISE jest członkiem założycielem i 
jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje 
zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych.  Między 2008 a 2016 rokiem TISE udzieliło 3,5  tys. pożyczek o 
łącznej wartości przeszło 450 mln złotych. 

 

http://www.tise.pl/

