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OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ:  

dotacje  
i pomostówka  
z OWES i  PUP 

POŻYCZYĆ 
KAPITAŁ: 

preferencyjne 
pożyczki z PO WER 

operator:  
TISE S.A. i FRW 

ZAROBIĆ  
KAPITAŁ : 
udział w 

projektach RPO: 

perspektywa ROPS jako 
beneficjenta: podwykonawca w 

projektach EFS w RPO 

perspektywa IZ/IP RPO: 
podwykonawca w projektach  
EFS w RPO w zakresie usług 

społecznych i partner                      
w projektach z zakresu aktywnej 

integracji (obowiązek) oraz 
beneficjent 

BUDOWAĆ  
KAPITAŁ :  

udział w projektach  
PO WER: 

- uczestnik 
- partner 
- podwykonawca 



OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ:  

dotacje  
i pomostówka  
z OWES i  PUP 
Zbyszek Prałat  

POŻYCZYĆ 
KAPITAŁ: 

preferencyjne 
pożyczki z PO WER 

operator:  
TISE S.A. i FRW 

ZAROBIĆ  
KAPITAŁ : 
udział w 

projektach RPO: 

BUDOWAĆ  
KAPITAŁ :  

udział w projektach  
PO WER: 

- uczestnik 
- partner 
- podwykonawca 



OWES 

1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
METRYCZKA:  
Rodzaj wsparcia: dotacja 
Kwota wsparcia:  
do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4 772 x 6 = 28 632,00 zł) 
Dla członków i pracowników 
Okres trwałości = 12 miesięcy do 18 miesięcy 
Wraz ze wsparciem pomostowym do 2 100,00 zł/miesięcznie 
 
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: ****** 
 
 
 



FUNDUSZ PRACY 

2. Środki z Funduszu Pracy dla nowotworzonych spółdzielni, osób przystępujących do 
istniejących spółdzielni oraz na utworzenie miejsc pracy w spółdzielni socjalnej 
Rodzaj wsparcia: dofinansowanie 
Kwota dofinansowania:  
Można wnioskować o dofinansowanie nie wyższe niż 6-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia (obecnie 4 772 x 6 = 28 632,00 zł) 
Przed nowelizacją: na osobę uprawnioną do wsparcia (przy powoływaniu nowej 
spółdzielni) 4 krotność 
na osobę uprawnioną do wsparcia (przystępującą do już istniejącej spółdzielni socjalnej) 3 
krotność 
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: ****** 
  
 



FUNDUSZ PRACY 

 
3. Środki z Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
 
METRYCZKA:  
Rodzaj wsparcia: refundacja 
Kwota wsparcia:  
do np. 18.000 – 20.000, maksymalnie 28 632,00 zł na osobę uprawnioną do wsparcia 
(bezrobotnego skierowanego do pracy w spółdzielni)  
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: ****** 
   



FUNDUSZ PRACY 
4. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne  
 
METRYCZKA:  
Rodzaj wsparcia: refundacja składek ZUS  po stronie pracownika  
i pracodawcy 
Kwota wsparcia: minimalne wynagrodzenie ( obecnie 2 100zł brutto)  ok. 830,00 zł / 
osobę / miesiąc; maksymalny okres to 2 lata + rok refundacji w połowie wysokości  
 
Dla członka i pracownika  
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: ****** 
 
   



FUNDUSZ PRACY 
5. Wsparcie pomostowe 
 
METRYCZKA:  
Rodzaj wsparcia: finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego 
bezrobotnego 
Kwota wsparcia: minimalne wynagrodzenie (obecnie 2 100zł brutto)/ osobę / miesiąc; 
maksymalny okres to 6 miesięcy 
 
Dla członka i pracownika  
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: brak danych 
 
   



PFRON 

6. Środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
 
METRYCZKA:  
Rodzaj wsparcia: dotacja 
Kwota wsparcia:  
Przed nowelizacją 15 krotność: np. do 69 345,00 zł na osobę niepełnosprawną 
uprawnioną do wsparcia. 
Oznacza to, że przy założeniu spółdzielni przez pięć osób niepełnosprawnych dotacja 
może łącznie wynieść do 346 725 zł.  
Zwrotne/Bezzwrotne 
Skala trudności procedury: ****** 
 
 
 
 



OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ:  

dotacje  
i pomostówka  
z OWES i  PUP 

POŻYCZYĆ 
KAPITAŁ: 

preferencyjne 
pożyczki z PO WER 

operator:  
TISE S.A. i FRW 

Teresa Zagrodzka  

ZAROBIĆ  
KAPITAŁ : 
udział w 

projektach RPO: 

BUDOWAĆ  
KAPITAŁ :  

udział w projektach  
PO WER: 

- uczestnik 
- partner 
- podwykonawca 



Dla kogo         

Pożyczki są udzielane podmiotom ekonomii społecznej: 

• fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit 

• spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych; 

• organizacje prowadzące podmioty reintegracyjne CIS, KIS, WTZ, ZAZ; 

• kościelne osoby prawne. 

 

 

Na co może być przeznaczona pożyczka 
 

• Inwestycje w modernizację lub rozbudowę infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

• Utrzymanie płynności finansowej ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 



Pożyczki preferencyjne 

• Kwota pożyczki: 

• Okres pożyczki:  

• Karencja w spłacie kapitału:  

• Oprocentowanie:  

 

Pożyczka na start 
(działalność do 12 miesięcy) 

do 100 tys. PLN; 

do 5 lat; 

do 6 miesięcy; 

1,75% (możliwe obniżenie do 
0,88% w przypadku utworzenia 
jednego miejsca pracy); 

 

do 500 tys. PLN; 

do 7 lat; 

do 6 miesięcy; 

8% (możliwe obniżenie do 
1,75% w zależności od liczby 
utworzonych miejsc pracy); 

 

Pożyczka na rozwój 
(działalność powyżej 12 
miesięcy) 

Brak prowizji 



Przykłady 
• Kwota pożyczki: 

• Okres pożyczki:  

• Karencja w spłacie kapitału:  

• Oprocentowanie:  

 

30 tys. zł; 

36 miesięcy; 

 

6 miesięcy; 

0,88% (1 miejsce pracy) 

 

Miesięczna spłata kapitału: 1.000 
zł 

 

Miesięczne odsetki: 21 zł 

Łączna spłata miesięczna: 1.021zł 

Łączny koszt odsetek za okres 36 
miesięcy:  

470 zł 

do 150 tys. zł; 

66 miesięcy; 

 

6 miesięcy; 

8% - obniżone do 1,75% przy 
utworzonych 2 miejscach pracy na ½ etatu 
i utrzymanych przez 6 miesięcy;  

 

Miesięczna spłata kapitału: 2.500zł 

 

Miesięczne odsetki: 215zł 

Łączna spłata miesięczna: 2.715 zł 

 

Łączny koszt odsetek za okres 66 
miesięcy: 

7.984 zł 

 

Brak prowizji 



Warunki dostępu 

Celem pożyczki jest wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności społecznej, zgodnie z deklaracją 
korzyści społecznych.  
 

Przykłady korzyści społecznych:  

• Działalność na rzecz społeczności lokalnej; 

• Usługi społeczne: opieka nad osobami zależnymi, szkolnictwo, zdrowie itd.; 

• Solidarność pokoleń; polityka rodzinna; 

• Reintegracja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej; 

• Tworzenie i rozwój miejsc pracy, rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników; 

• Współpraca z jednostką samorządu terytorialnego, innym podmiotem ekonomii społecznej lub podmiotem 
biznesowym. 

 

Inne kryteria: wiarygodne źródło spłaty pożyczki, uzgodnienie zabezpieczenia pożyczki, brak zaległości w US i ZUS, brak  
innych długów, podmiot nie może być prowadzony przez samorząd, źródłem spłaty nie mogą być inne środki publiczne. 



Zabezpieczenia (przykłady) 

• Weksel in blanco; 

• Przewłaszczenie sprzętu; 

• Hipoteka na nieruchomości; 

• Poręczenie osobiste, innego podmiotu (np. do ograniczonej kwoty). 



Pożyczki Funduszu (POWER) TISE –  
stan na dziś (01.2017- 10.2018) 

Liczba wypłaconych pożyczek:        338 

w tym dla spółdzielni socjalnych:    93 

Kwota wypłat pożyczek:        34,5 mln zł 

  w tym dla spółdzielni socjalnych: 8,5 mln zł 

Średnia wypłacona pożyczka:         110 tys. zł  



Jak złożyć wniosek 
Zadzwoń  

  – doradcy TISE służą informacją i pomocą 

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA  

ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 

tel. 22 636 07 40   

wew: 80, 56, 49, 42 

www.tise.pl, facebook/tisesa,  

mail: pes@tise.pl   

 

 

 

http://www.tise.pl/


OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ:  

dotacje  
i pomostówka  
z OWES i  PUP 

POŻYCZYĆ 
KAPITAŁ: 

preferencyjne 
pożyczki z PO WER 

operator:  
TISE S.A. i FRW 

ZAROBIĆ  
KAPITAŁ : 
udział w 

projektach RPO: 
Krzysztof Pilecki  
Bartosz Kostecki 

BUDOWAĆ  
KAPITAŁ :  

udział w projektach  
PO WER: 

- uczestnik 
- partner 
- podwykonawca 



Preferencje dla PES w projektach europejskich  

W przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach UP 

promowane będzie 
korzystanie z usług 

oferowanych przez PES 

Preferencyjnie dla PES 
jako dostarczycieli usług 

społecznych 

Wytyczne w zakresie 
kwalifikowania wydatków 

 
IZ  może określić rodzaj 

zamówień publicznych, w 
ramach których zobowiązuje 
beneficjenta do zastosowania 

klauzul społecznych 

Wytyczne w obszarze 
włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa 
 
 

IZ RPO zapewnia preferencje 
dla realizacji usług 

społecznych przez PES 



Preferencje dla PES w projektach europejskich 

Wymogi wobec IZ RPO/PO WER: 

• Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie może w tej umowie określić 

rodzaj zamówień realizowanych zgodnie z PZP albo zasadą konkurencyjności, w 

ramach których zobowiązuje beneficjenta do uwzględniania aspektów 

społecznych np. stosowania kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii 

społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym. 

• Dla EFRR dobrowolne, dla EFS obowiązkowe 

Wymogi „Wytycznych w zakresie 
kwafilikowalności wydatków” 



Przykładowe rodzaje zamówień wskazywanych przez IZ   

 

• usługi cateringowe (np. świętokrzyskie) – właściwie we wszystkich umowach 

• usług związanych z utrzymaniem czystości (np. wielkopolskie ) 

• usługi poligraficzne (np. śląskie) 

• publikowanie i drukowanie udzielanych zgodnie z PZP lub zasadą 
konkurencyjności Beneficjent jest zobowiązany do uwzględniania aspektów 
społecznych. (np. śląskie) 

• usługi informacyjno-promocyjne (PO WER) 

 

 



Przykładowy zapis umowy o dofinansowanie 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień: 

- usługi cateringowe. 

Jednocześnie IZ rekomenduje uwzględnianie aspektów społecznych w przypadku realizacji zamówień publicznych w zakresie 
innym niż wskazany powyżej. W indywidualnych przypadkach możliwe jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego uzyskanie zgody IZ, w oparciu o przedłożone uzasadnienie, na odstąpienie od obowiązku 
uwzględniania aspektów społecznych w danym zamówieniu publicznym. 

 
LUBUSKIE 

Beneficjent jest zobowiązany stosować klauzule społeczne przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień:  
• …..…………………………………….………; 
• …………………………………………………; 

w przypadku gdy zgodnie z ust. 1 i 2 jest jednocześnie zobowiązany stosować do nich ustawę prawo zamówień 
publicznych albo zasadę konkurencyjności. 

Instytucja Zarządzająca określa rodzaje zamówień, w ramach których należy stosować klauzule społeczne. 

 



Preferencje dla PES przy usługach społecznych 

• IZ RPO zapewnia preferencje dla realizacji usług społecznych przez PES.  

• Preferencje te mogą być zapewnione w szczególności poprzez: 

rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu RPO określonych kryteriów 
wyboru projektów ograniczających wsparcie w ramach danego konkursu 
wyłączenie do PES lub premiujących realizację projektów przez te podmioty;  

preferencje dla projektów partnerskich realizowanych przez administrację 
publiczną i PES; 

zobowiązanie beneficjentów w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie 
o dofinansowanie projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 Wymogi „Wytycznych w zakresie 
włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa” 



Preferencje PES przy usługach społecznych 

• IZ RPO zobowiązuje beneficjentów [projektów dot. usług społecznych] w decyzji o dofinansowaniu 
projektu lub umowie o dofinansowanie projektu do: 

• uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

• dokonywania zakupów nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u PES. 

 

Wymogi „Wytycznych w zakresie 
włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa” 



OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ:  

dotacje  
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z OWES i  PUP 

POŻYCZYĆ 
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pożyczki z PO WER 
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ZAROBIĆ  
KAPITAŁ : 
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projektach RPO: 
Krzysztof Pilecki  
Bartosz Kostecki 

BUDOWAĆ  
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udział w projektach  
PO WER: 

- uczestnik 
- partner 
- Podwykonawca 

Jakub Schimanek  



• www.ekonomiaspoleczna.gov.pl 

 

• www.efs.mrpips.gov.pl 

 

• Facebook: Ekonomia Społeczna i Solidarna 

 

• Kontakt w sprawie akredytacji OWES: 

 

kontakt.akses@mrpips.gov.pl 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
http://www.efs.mrpips.gov.pl/


OTRZYMAĆ 
KAPITAŁ 

Zbigniew Prałat  

(SnRSS) 

POŻYCZYĆ  
KAPITAŁ 

 
Teresa Zagrodzka 

(TISE) 

ZAROBIĆ  
KAPITAŁ  

 

 

perspektywa ROPS 

Krzysztof Pilecki (MCPS) 

 

 

perspektywa IZ/IP RPO 

Bartosz Kostecki (IP WP) 

 

BUDOWAĆ  
KAPITAŁ  

 
Jakub Schimanek 
(MRPiPS DESiS)  

 



Dziękuję za uwagę 
Karolina Cyran Juraszek  

 


