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Do Państwa rąk trafia pierwszy na polskim rynku opis instytucji kształtujących europejski rynek 
finansów solidarnych i finansów społecznie odpowiedzialnych wraz z przykładami oferowanych przez 
nie instrumentów finansowych.

Mamy nadzieję, że terminy „finanse solidarne”, „finanse społecznie odpowiedzialne” czy „ekonomia 
społeczna” staną się w Polsce równie popularne jak „społeczeństwo obywatelskie” czy „organizacje 
pozarządowe”. O tym, że zaczynamy zmierzać w dobrym kierunku dowiedzą się Państwo z rozdziału 
opisującego polskie przykłady współpracy instytucji finansowych z sektorem społecznym.

Atlas  składa się z czterech części:
wstępu, w którym opisujemy co to są finanse solidarne i finanse społecznie odpowiedzialne oraz • 
przybliżamy najważniejsze używane w tej dziedzinie pojęcia
atlasu dobrych praktyk finansowania instytucji ekonomii społecznej, podzielonego na 7 krajów,  • 
w którym subiektywnie opisujemy najciekawsze przykłady z europy 
osobnego opisu przykładów pozaeuropejskich: kanadyjskiego SKOK: Vancity oraz Grameen Ban-• 
ku, umieszczanonego ze względu na ogromny rozgłos jaki finansowaniu ekonomii społecznej przy-
niosło przyznanie jego twórcy profesorowi Mohamedowi Yunusowi  w roku 2006 Nagrody Nobla.
zestawienie kontaktów i odwołań, dla tych z Państwa, którzy zachęceni opisanymi przykładami • 
będą chcieć rozpocząć własne poszukiwania (przy każdym opisie).

Atlas nie jest konstrukcją zamkniętą. Mamy nadzieję, że nasz pierwszy, dość ograniczony i oparty 
na dotychczasowym doświadczeniu wybór będzie wzbogacany przez kolejnych zainteresowanych tą 
tematyką badaczy.

We Francji, w której tradycje ekonomii społecznej są bardzo żywe, co roku publikowane są raporty 
poświęcone najlepszym przykładom instrumentów solidarnych. Autorzy Atlasu wyrażają nadzieję, że 
również w Polsce tego typu publikacje zaczną się pojawiać odzwierciedlając zainteresowanie tą tema-
tyką.

Definicji ekonomii społecznej jest bardzo wiele. Nasz Atlas ma pokazać różnorodność inicjatyw 
reprezentujących ten nurt w ekonomii. 

Zmarły przed 20 laty światowej sławy polski uczony prof. Witold Kula autor fundamentalnych 
“Szkiców o manufakturach”, “Miar i ludzi”, “Rozważań o historii” uważał, że dzieje gospodarki to dzieje 
człowieka, a gospodarowanie o tyle ma sens, o ile służy ludzkim potrzebom i taka jest właśnie ekono-
mia społeczna.

Wydanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe gdyby nie ogromna otwartość, życzliwość i czas 
poświęcony przez przedstawicieli wszystkich wymienionych instytucji.  Pragniemy szczególnie po-
dziękować: Karolowi Sachsowi za wprowadzenie do świata finansów solidarnych i ciągły nacisk na 
doskonalenie oraz krytykę; Dietmarowi Krűgerowi, prezesowi BFS oraz całej ekipie BFS za pokazanie 
zasad i źródeł sukcesu swojego banku; Malcolmowi Hayday, prezesowi Charity Bank  za prezentację 
anglosaskich wzorców ekonomii społecznej i sposobu działania Charity Banku. Dziękujemy także 
Chiarze Menegetti, Isabelle Lohisse, Bertoldowi Becherowi oraz Yaël Zlotowski za pomoc i gościnność 
podczas pracy nad Atlasem oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do jego powstania.

Wstęp
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„Jak uczynić nasze inwestycje inteligentnymi i solidarnymi?” – pytał w swojej książce 
Jean-Paul Vigier1. Wygląda na to, że coraz większa liczba inwestorów wie komu powierzyć 
swoje pieniądze by to osiągnąć. Oblicza się, że co dziesiąty dolar oddany do profesjonalnego 
zarządzania w Stanach Zjednoczonych jest przeznaczany na społecznie odpowiedzialną 
inwestycją (w sumie daje to ponad 2 200 miliardów dolarów aktywów). W Europie szacuje 
się, że zainwestowane środki to 360 miliardów euro2. Amerykańskie Forum Inwestycji Spo-
łecznych (Social Investment Forum; SIF) ocenia, że w ciągu 10 lat społecznie odpowiedzialne 
inwestycje (SRI)  w USA urosły o 258%. Według francuskiego stowarzyszenie Finansol3 mo-
nitorującego rynek finansów solidarnych ,  wielkość francuskich oszczędności solidarnych 
potroiła się w ciągu 5 lat od 1999, żeby w 2004  roku przekroczyć próg 600 milionów euro.  

Powyższe dane pokazują, że rynek, na których parametry finansowe nie są jedynym 
kryterium wyboru, rozwija się dynamicznie po obu stronach Atlantyku. Przytoczone dane,  
ze względu na brak ścisłej definicji takich terminów jak „inwestycje społecznie odpowiedzial-
ne” czy „oszczędności solidarne” należy jednak traktować jako szacunkowe. Wieloletnie pra-
ce zarówno SIF jak i Finansol dotyczące określenia znaczenia tych terminów nie przyniosły 
jeszcze powszechnie zaakceptowanej definicji. 

Pewną powszechną praktykę zaczynają wyznaczać działania certyfikujące produkty SRI  
i finansów solidarnych. W Europie zajmuje się tym dla produktów francuskich – Finansol, 
który przyznaje tzw. Label Finansol o charakterze godła promocyjnego. Niedawno rozpoczęły 
się wspólne działanie europejskich finansistów społecznych, na rzecz stworzenia znaku eu-
ropejskiego (projekt Fineurosol). 

Celem niniejszego Atlasu jest pokazanie polskiemu czytelnikowi podstawowych współ-
istniejących w Europie trendów. Każdy z nich można zakwalifikować do 2 podstawowych 
kategorii, które opisujemy poniżej:

finansowania społecznie odpowiedzialnego;1. 
finansowania solidarnego.2. 

Finansowanie społecznie odpowiedzialne (Social responsible investing, SRI) można 
określić jako poszukiwanie takich inwestycji, które są jednocześnie dochodowe oraz wpły-
wają pozytywnie na społeczeństwo. Oznacza to, że elementem oddziaływującym na decyzję 
inwestora są społeczne i środowiskowe ( w rozumieniu ochrony środowiska naturalnego) 
skutki inwestycji. Kryteria kwalifikacyjne są bardzo różne. Niektórzy inwestorzy ograniczają 
się do weryfikacji czy podmiot finansowany nie przeznacza otrzymanych środków na handel 
bronią, żywym towarem, prostytucje, terroryzm i inne praktyki powszechnie uznawane za 
niedopuszczalne. Inni oczekują większego zaangażowania, na przykład poprzez ograniczenie 
się do określonego typu działań społecznie pożytecznych. SIF wyróżnia 3 podstawowe stra-
tegie inwestorów społecznie odpowiedzialnych:

Screening• , polegający na ocenie portfela inwestycyjnego w oparciu o predefiniowane 
kryteria społeczne i środowiskowe.
Shareholders advocacy•  (Zaangażowany udział), którego celem jest wywarcie wpływu  
na kierunek i sposób działania beneficjenta finansowania;
Community Investing•  (Inwestowanie w społeczności), opierające się na wyborze takich 
instrumentów i podmiotów, które pozwalają na przepływ środków do społeczności defa-
woryzowanych, nie posiadających dostępu do tradycyjnej oferty finansowej.

1 Jean-Paul Vigier, Lettre ouverte à ceux qui veulent rendre leur argent intelligent et solidaire,  
Ed. Charles Léopold Mayer, 2003.

2 Powyższe dane dotyczą stanu w 2005 roku i pochodzą z „2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in 
the United States, 10-year review”  wydanego przez Social Inwestment Forum

3 Baromètre des finances solidaires: www.finansol.org/Barometre/Barometre2005.pdf

Finanse społecznie odpowiedzialne
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Tak zdefiniowany rynek jest bardzo szeroki i obejmuje instytucje różniące się wielkością, 
celem działania i poziomem wpływu społecznego. SRI jest częściej używane w krajach 
anglosaskich.

Finansowanie solidarne kładzie nacisk na niesienie pomocy innym.  W odróżnieniu od 
inwestora społecznie odpowiedzialnego, który skupia się na wpływie swojej inwestycji  na 
społeczeństwo, nawet jeśli ogranicza się tylko do braku wpływu negatywnego, finansista so-
lidarny dąży do nadanie sensu swojej inwestycji, podzielenia się swoim sukcesem z innymi. 

Solidarne produkty finansowe różnią się od tradycyjnych włączeniem elementu podziału 
zysku (mechanizmu solidarnościowego). Wyróżnia się dwa podstawowe mechanizmy solidar-
nościowe4: 

część środków jest inwestowane w przedsięwzięcia solidarne (inwestycja solidarne, • 
fran. investissement solidaire);
część zysku z inwestycji jest przekazywana na rzecz przedsięwzięcia solidarnego • 
(darowizna, fran. produit de partage).

Produkty oferowane są najczęściej mieszanką obu koncepcji. Terminologia i literatura 
dotycząca finansów solidarnych ma swoje główne źródło w krajach francuskojęzycznych. 
Pierwszy barometr finansów solidarnych, opracowany przez Finansol powstał we Francji  
w 2003 roku, pierwsze wskaźniki dla  finansów solidarnych zaczęto opracowywać we Fran-
cji i Belgii.

Obok powyższych terminów, w wielu krajach występują bardzo różne przymiotniki po 
słowie „finanse”, których celem jest odróżnienia się od sektora nastawionego na maksyma-
lizację zysku. Najczęściej spotykane to „alternatywny”, „etyczny”, „społeczny” i „solidarny”.  
W każdym kraju te słowa mają trochę inne znaczenie, budzą inne skojarzenia. Najczęściej 
wybór określenia ma wskazać, który aspekt jest dla instytucji najistotniejszy. I tak finansista:

solidarny – dzieli się zyskiem i ryzykiem, nadający sens inwestycji• 
alternatywny – nie  poszukuje tylko zysku ekonomicznego• 
społeczny – dąży do osiągnięcia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i społeczności• 
etyczny – zwraca uwagę na cel wykorzystania pieniędzy. • 

Produkty profesjonalnie zarządzane dostępne dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych to :
Jednostki funduszy inwestycyjnych;• 
Indywidualne portfele inwestycyjne• 

Dodatkowo, każdy inny produkt finansowy instytucji, która stosuje społeczne i środowisko-
we kryteria oceny swoich działań, może zostać zaliczony do produktów instytucji społecznie 
odpowiedzialnych. Mogą to być rachunki bankowe, depozyty, jednostki funduszy emerytalnych, 
obligacje, akcje, udziały itd.

Po spełnieniu tych wymogów, produktami solidarnymi mogą stać się klasyczne, komer-
cyjne produkty finansowe. Do produktów solidarnych zalicza się najczęściej:

rachunki oszczędnościowe• 
rachunki terminowe• 
pracownicze plany oszczędnościowe,• 
pożyczki bezpośrednio przeznaczone dla instytucji solidarnych• 
udziały i akcje• 
obligacje• 
papiery komercyjne• 
jednostki funduszy inwestycyjnych• 
polisy ubezpieczeniowe• 
karty kredytowe.• 

4 Por. www.finansol.org/Produits/
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Powyższa lista nie jest pełna, na rynku wciąż wdrażane są  nowe pomysły, ułatwiające 
przekazanie i rozliczenie inwestycji społecznie odpowiedzialnej lub/i solidarnej. W Atlasie 
przeważają instytucje i instrumenty znane i sprawdzone w Europie. Nie zabrakło jednak kilku 
rozwiązań, które są nowe, wzbudzają duża nadziei lub emocji, a ich ostateczne ocena będzie 
mogła zostać dokonana dopiero za parę lat. Do nich należy zaliczyć takie instytucje jak 
na przykład:

specjalistyczny bank włoski: Banco Prossimo, powołany do obsługi organizacji pozarzą-• 
dowych przez jeden z największych banków tego kraju (Banca Intensa) w 2007 roku; 
Adventure Capital Fund, brytyjski fundusz publiczny, który ma pomóc w ekonomizacji • 
przedsiębiorstw społecznych, poprzez zastsowanie bardzo ciekawego i innowacyjnego 
połączenia grantów i kredytów.

W Atlasie nie zabrakło również przykładów polskich. Opisano aż 6 instytucji i 15 instru-
mentów, co w porównaniu do wielkości i rozwoju rynku SRI w Polsce i w innych opisywanych 
krajach, może zostać uznane są za przesadne. Zdaniem autorów, w świetle niewielkiego 
zainteresowania tym rynkiem przez inwestorów i brakiem nawet statystycznych danych do-
tyczących wielkości rynku SRI, na uwagę polskiego czytelnika powinien zasługiwać każdy 
przejaw zainteresowania instytucji finansowanych społecznymi aspektami inwestowania.
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(Od lipca 1990 do listopada 2007 roku Bank 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - BISE SA)

Bank DnB NORD Polska
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa 
Tel.: (+4822) 525 07 00
www.dnbnord.pl

rok założenia 1990

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych został utworzony z inicjatywy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Socjalnej oraz francuskiego banku Credit Cooperatif. Jego utworzenie 
miało przyczynić się do łagodzenia problemów, które pojawiły się w skutek transfor-
macji gospodarczej (przede wszystkim bezrobocia). 
Od samego początku celem BISE było wspomaganie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, gmin, oraz fundacji i stowarzyszeń. Misją Banku BISE, poza świad-
czeniem wysokiej jakości usług finansowych i doradczych sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych, jest wspieranie rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego w naszym kraju.

grupa docelowa BISE kierował swoją ofertę w szczególności do: małych i średnich przedsiębiorstw, 
jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, organizacji poza-
rządowych oraz klientów indywidualnych. Po fuzji z Bankiem DnB NORD specjalizu-
jącym się w obsłudze dużych i średnich korporacji, oferta banku obejmuje wszystkie 
podmioty, w szczegolnosci wspolnoty mieszkaniowe i organizacje pozarzadowe.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Bank DnB NORD (d.BISE) stara się, aby dzięki jego usługom podmioty ekonomii spo-
łecznej miały możliwość realizacji swych programów i osiągania celów statutowych.
Od samego początku swojego istnienia bank był partnerem wielu fundacji i sto-
warzyszeń, jednak nie ograniczał się on do świadczenia usług typowo bankowych, 
oferował również usługi doradcze z zakresu zarządzania finansami.
Tym co wyróżniało BISE na polskim rynku to duże zaangażowanie we współpracę  
z wieloma organizacjami pozarządowymi w ramach projektów edukacyjnych, 
społecznych i kulturalnych. Przykładowo od 2000 roku BISE wraz z Fundacją 
Wspomagania Wsi organizował dwa konkursy dla społeczności gminnych, celem 
tych konkursów jest wyłonienie i przyznanie dotacji najlepszym pomysłom, które 
zostaną następnie wykorzystane jako element rozwoju gospodarczego wsi i gmin. 
Bank współpracuje również ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji organizując 
staże dla osób niepełnosprawnych oraz udostępniając swym klientom detalicznym 
kartę kredytową Integracja dzięki której bez specjalnego kłopotu i bez żadnych 
dodatkowych opłat można wesprzeć Fundusz Pierwszy Krok, którego celem jest 
wspieranie osób po urazie rdzenia kręgowego. Co miesiąc Bank przekazuje Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Integracji połowę należnych bankowi opłat uiszczanych przez 
sklepy i punkty usługowe, w których dokonywane były transakcje przy wykorzysta-
niu karty).

 POLSKA
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Dodatkowo BISE był jednym z twórców Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, czyli 
platformy współpracy i wymiany myśli skupiającej różnych przedstawicieli sektora: 
organizacje pozarządowe, banki spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, etc. 
Bank bierze również udział w europejskim programie Equal, uczestnicząc w opraco-
wywaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. 
Co więcej jest też akcjonariuszem europejskiej spółki Coopest, której zadaniem 
jest inwestowanie w przedsięwzięcia z dziedziny ekonomii społecznej w nowych 
krajach członkowskich UE. 
Od kwietnia 2006 Bank jest członkiem Federacji Europejskich Banków Etycznych  
i Alternatywnych (FEBEA). Federacja ta jest międzynarodowym stowarzyszeniem in-
stytucji finansowych realizujących cele społeczne i etyczne. Do jej najważniejszych 
zadań należy: wspieranie rozwoju ekonomicznego w służbie ludzkości, propagowanie 
solidarności społecznej oraz spójnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
niekierowanie się w swoich działaniach wyłącznie celami finansowymi, wspieranie 
rozwoju nowych technologii mających na celu poprawę bytu społecznego i ochronę 
środowiska naturalnego. Bank BISE był pierwszym i dotychczas jednym polskim przed-
stawicielem w tej organizacji skupiającej kilkanaście instytucji z Unii Europejskiej.

oferowane instrumenty rachunki oszczędnościowe• 
rachunki bieżące i pomocnicze• 
Home Banking• 
kredyty• 
gwarancje bankowe• 
lokaty terminowe• 
karty płatnicze• 
kupno/sprzedaż obligacji, bonów, emisja obligacji komunalnych• 

forma prawna spółka akcyjna

zasięg działania Terytorium Polski

liczba pracowników około 900

źródła finansowania Depozyty• 
Kapitał własny• 

uwagi Historia BISE może stanowić inspirację dla innych banków pokazując, że współpra-
ca pomiędzy bankiem i podmiotami ekonomii społecznej może przynosić obopólne 
korzyści. Dodatkowo Karta Integracja może stać się podstawą do szerszego wy-
korzystania takiego rodzaju produktu i częstszej współpracy pomiędzy organiza-
cją finansową a organizacją pozarządową. Należy podkreślić, że karta Integracja  
w ciągu 3 lat przyciągnęła ponad 2000 klientów. Co miesiąc Bank przekazuje Sto-
warzyszeniu ok. 4 500 zł na Fundusz Pierwszy Krok. Oznacza to, że Polacy chętnie 
korzystają z produktów za pomocą, których mogą pomagać innym. 

POLSKA
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Nazwa produktu Pakiety dla NGO*

Rodzaj instrumentu Pakiety – obsługa rachunku bieżącego wraz z dodatkowymi usługami

Przeznaczenie instrumentu Bieżąca obsługa płatności organizacji

Opis instrumentu Dostępne są 3 pakiety zróżnicowane pod względem ceny i dostępnych w nich usług.
Pakiet za 10 zł/m-c:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
- bankowość elektroniczna
- udzielenie informacji przez telefon bez opłat
- zlecenia stałe bez opłat.
 Pakiet za 25 zł/m-c:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
- bankowość elektroniczna
- 4 konta pomocnicze
- udzielenie informacji przez telefon bez opłat
- zlecenia stałe bez opłat.
- wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat
- wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat
Pakiet za 60 zł/m-c:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
- bankowość elektroniczna
- 4 konta pomocnicze
- udzielenie informacji przez telefon bez opłat
- zlecenia stałe bez opłat.
- wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat
- wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat
- przelewy krajowe i zagraniczne na rachunki bankowe w cenie równej 75% opłaty 

określonej w taryfie prowizji i opłat
- wydanie dwóch kart VISA BUSINESS (po spełnieniu warunków otrzymania karty 

płatniczej) w cenie równiej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat.

Rodzaj klienta Organizacje non-profit

Wymagania wobec klienta - Złożenie wniosku o otwarcie rachunku bieżącego wraz z wymaganymi dokumentami,
- Podpisanie umowy
- Złożenie karty wzorów podpisów

Korzyści dla klienta Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza produktów i usług:
- dokonywanie płatności bezgotówkowych w formie polecenia przelewu, polecenia 

zapłaty, zleceń stałych, zleceń telefonicznych),
- lokaty terminowe, 
- lokowanie środków w bony skarbowe
- korzystanie z systemu Home Banking,
- korzystanie z nowoczesnego systemu SEAD, przeznaczonego do rozliczania dużych 

ilości rachunków,
- korzystanie z Teleserisu
- korzystanie z karty płatniczej VISA BUSINESS,
- korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
- korzystanie z kredytu jednorazowego

Terminy Umowa podpisywana na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

Oprocentowanie Wysokość oprocentowania podawana do wiadomości klientów w formie komunikatu.

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych DnB NORD

Sposoby minimalizacji ryzyka -

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Złożenie wniosku o otwarcie rachunku bieżącego

Czas trwania oceny aplikacji
 * Dane dotyczące dostępnych Pakietów są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 11.12.2007 roku

POLSKA



13

Nazwa produktu kredyt europejski*

Rodzaj instrumentu Kredytowy
Przeznaczenie instrumentu finansowanie przedsięwzięć objętych programem pomocowym ze środków Unii 

Europejskiej
Opis instrumentu Kredyt europejski przeznaczony jest na uzupełniające finansowanie przedsięwzięć 

objętych programem pomocowym ze środków Unii Europejskiej.
Finansowanie kredytem europejskim odbywać się może w formie:
I. finansowania uzupełniającego,
II. finansowania pomostowego.

Rodzaj klienta Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizujące 
w ramach swojej działalności cele użyteczne społecznie lub gospodarczo i nie działające  
w celu osiągnięcia zysku, w szczególności fundacje i stowarzyszenia.
Również: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, 
rolnicy.

Wymagania wobec klienta Bank wymaga, aby klient:
1) złożył wniosek kredytowy wraz z wnioskiem o dotację oraz wymaganymi załącznikami  

i innymi dokumentami niezbędnymi do oceny realizowanego przedsięwzięcia 
2) udokumentował wymagany udział własnych środków w ogólnej sumie nakładów 

inwestycyjnych, 
3) posiadał, według oceny banku, zdolność kredytową 
4) wywiązywał się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec banku zgodnie  

z terminami ustalonymi w umowach,
5) nie znajdował się w Bankowym Rejestrze Kredytobiorców nie wywiązujących się  

z zobowiązań wobec banków, chyba, że przedstawi pozytywna opinię z banku, przez 
który został wpisany do Rejestru.

Korzyści dla klienta Uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania realizowanego przedsięwzięcia z 
możliwością uzyskania dotacji ze środków UE

Terminy Przy finansowaniu uzupełniającym - do 10 lat
Przy finansowaniu pomostowym - do czasu rozliczenia inwestycji 

Kwoty minimalne i 
maksymalne

Przy finansowaniu uzupełniającym: 
1. do 75% wartości inwestycji
2. w przypadku przedsięwzięć nowo uruchamianych 50% wartości inwestycji

Przy finansowaniu pomostowym – kwota kredytu stanowi równowartość kwoty dotacji.
Oprocentowanie WIBOR/EURIBOR/LIBOR 1/3M + marża
Sposób spłaty Spłata, zarówno kapitału jak i odsetek, odbywa się zgodnie z terminami wskazanymi w 

umowie. 
Spłata kapitału może odbywać się miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie,  
a w przypadku spłaty ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz w szczególnych 
przypadkach uzasadnionych analizą nadwyżki finansowej, uzyskanej z tyt. realizacji 
inwestycji – spłata może być  jednorazowa.
Spłata odsetek natomiast może być miesięczna lub kwartalna.

Opłaty i prowizje opłata za rozpatrzenie wniosku
prowizja przygotowawcza 
brak prowizji za wcześniejszą spłatę w przypadku, gdy źródłem spłaty kredytu są środki 
pochodzące z dotacji, a w pozostałych przypadkach prowizja zgodnie z Taryfą prowizji i opłat 
bankowych DnB NORD.
 
pozostałe prowizje i opłaty bankowe zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych DnB 
NORD 

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

- weksel in blanco z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
(stosowane łącznie)

Dodatkowa pomoc dla klienta -
Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Należy złożyć wniosek wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wszystkimi załącznikami

Czas trwania oceny aplikacji Nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji przez Wnioskodawcę
 * Dane dotyczące Kredytu Europejskiego są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 11.12.2007 roku
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Nazwa produktu Gwarancja bankowa*

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Zabezpieczenie wykonania umów dofinansowania przeznaczonych na realizację 
przedsięwzięć refundowanych/finansowanych ze środków unijnych lub innych środków 
publicznych

Opis instrumentu Gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty beneficjentowi określonej 
kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca gwarancji nie wypełnił względem niego 
zobowiązań umownych.

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną

Wymagania wobec klienta Dla otrzymania gwarancji wymagane są:
- przedstawienie pozytywnej decyzji instytucji administrującej projekt
- posiadanie zdolności kredytowej
- posiadanie rachunku bieżącego w Banku DnB NORD
- założenie nieoprocentowanego rachunku dla obsługi programu

Korzyści dla klienta Możliwość realizacji kontraktów

Maksymalna wartość Maksymalna jednostkowa kwota: 2 500 000 PLN.

Terminy Termin dostosowany jest do potrzeb danego programu, jednak nie może być dłuższy niż 
6 miesięcy po rozliczeniu przedsięwzięcia objętego umową dofinansowania.

Oprocentowanie WIBOR 1/3M + marża (min. 2%)

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje - prowizja przygotowawcza - 3% wartości gwarancji (płatna jednorazowo) 
- prowizja za ryzyko - 0,25% wysokości gwarancji, płatna co kwartał
- opłata za prowadzenie rachunku bieżącego

Sposoby minimalizacji ryzyka - weksel in blanco
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i rachunku służącego do obsługi programu
- w przypadku gwarancji na kwotę przekraczającą 600 tys. zł wymagane jest dodatkowe 

zabezpieczenie w wysokości 50% nadwyżki kwoty gwarancji ponad 600 tys. zł.

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Aplikacja musi być złożona w oddziale. 
Decyzja dotycząca udzielenia gwarancji musi być podjęta przez zarząd banku

Czas trwania oceny aplikacji

 
* Dane dotyczące Gwarancji bankowej są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 11.12.2007 roku

Źródła opracowania:
1. Strona internetowa: www.dnbnord.pl (11.12.2007)
2. Dokumenty wewnętrzne BISE oraz DnB NORD
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Nazwa produktu Karta Kredytowa Integracja*

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Karta INTEGRACJA służy do dokonywania transakcji bezgotówkowych w tym zakupów 
towarów i usług oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków akceptujących tego 
typu kartę.

Opis instrumentu Karta kredytowa INTEGRACJA wydawana przez bank we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół INTEGRACJI ma za zadanie pomoc w gromadzeniu środków na fundusz „Pierwszy 
krok”, który udziela pomocy i wsparcia  osobom poszkodowanych w wyniku wypadku  
i urazu kręgosłupa. 
Część prowizji (50%) otrzymywanej przez Bank z tytułu realizacji kartami INTEGRACJA 
transakcji bezgotówkowych przekazywana jest na konto Stowarzyszenia. Miesięcznie na 
konto Stowarzyszenia wpływa około 4 500 PLN.

Rodzaj klienta Klienci indywidualni

Wymagania wobec klienta 1. Złożenie wniosku o wydanie karty wraz z niezbędnymi dokumentami.
2. Poddanie się ocenie zdolności kredytowej i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu 

limitu kredytowego
3. Podpisanie umowy z Bankiem

Korzyści dla klienta 1. Wspieranie szczytnego, charytatywnego celu poprzez dokonywanie operacji bezgotów-
kowych w punktach handlowo-usługowych.

2. Nowoczesny, bezpieczny produkt kredytowy.
3. Korzystanie z elastycznego środka kredytowego o atrakcyjnym oprocentowaniu.
4. Możliwość indywidualnego regulowania tempa i wysokość comiesięcznych spłat  

(min. 5% wysokości zadłużenia, co najmniej 30 zł)
5. Karta honorowana na całym świecie w placówkach handlowych i usługowych, w banko-

matach i bankach oznaczonych logo MasterCard.

Maksymalna wartość Całkowity limit: 800 – 10.000 zł 
minimalne dochody netto: 1.000 zł
minimalna kwota miesięcznej spłaty: 5% min. 30 zł

Terminy Termin ważności karty: 24 m-ce
Okres Grace Period – 23 dni
grace period – okres po zakończeniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego, do końca 
którego należy dokonać spłaty minimalnej. W przypadku realizacji w okresie rozliczeniowym 
wyłącznie transakcji bezgotówkowych oraz spłaty całości zadłużenia w najbliższym terminie 
grace period przedłuża czas korzystania z nieoprocentowanego kredytu

Oprocentowanie 15% - transakcje bezgotówkowe 
18% - transakcje gotówkowe

Opłaty i prowizje opłata roczna karta główna – 0 zł
opłata roczna karta dodatkowa – 0 zł 
transakcje bezgotówkowe – bez prowizji
wypłaty gotówki:
   - bankomaty DnB NORD i BZ WBK – 3% min 4 zł
   - pozostałe w kraju – 3% min 7 zł
   - za granicą – 3% min. 10 zł
zastrzeżenie karty:
   - z powodu utraty lub kradzieży – bez prowizji
   - z innych powodów – 35 zł
wydanie duplikatu karty – 20 zł
wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej – 20 zł
zmiana numeru PIN – 5 zł
opłata za przekroczenie dostępnego limitu – 45 zł
opłata za nieterminową spłatę – 45 zł
opłata za duplikat wyciągu – 10 zł
opłata za wysłanie przypomnienia o dokonaniu spłaty –15 zł

 
* Dane dotyczące Karty Integracja są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 11.12.2007 roku
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OPERA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rondo ONZ 1 (29 piętro)
00-124 Warszawa
Tel: 022 354 84 00
www.opera.pl 

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Opera TFI to pierwsze niezależne Towarzysztwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. 
Opera TFI jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce 
inwestycyjnej. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w 
dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, 
potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. 100% akcji OPERA 
TFI należy do Kadry zarządzającej.

rok założenia 2004 rok

grupa docelowa Oferta Towarzystwa skierowana jest przede wszystkim do zamożnych osób fi-
zycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku 
zarządzania aktywami. Wykorzystując doświadczenie oraz prężność i swobodę 
działania niezależnego Towarzystwa dostarcza unikalne, innowacyjne produkty do-
stosowane do indywidualnych potrzeb swoich Klientów. OPERA TFI SA specjalizuje 
się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedyko-
wanych wybranym Klientom oraz funduszy „celowych” - tworzonych w określonym, 
konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

OPERA TFI zarządza funduszem dedykowanym organizacjom pozarządowym – 
OPERA NGO SFIO. Fundusz ten powstał we współpracy ze środowiskiem organizacji 
pozarządowych, a jego rolą  jest efektywne zarządzanie kapitałem żelaznym orga-
nizacji należących do III sektora, który w długiej perspektywie powinien zapewnić 
źródło finansowania celów statutowych organizacji.

oferowane instrumenty 1. Fundusze otwarte i publiczne, w tym OPERA NGO SFIO,
2. Fundusze niepubliczne,
3. Fundusze dedykowane

forma prawna Spółka akcyjna

zasięg działania terytorium Polski

liczba pracowników 49

źródła finansowania 100% akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej.

wspierające instytucje W przypadku tworzenia OPERA NGO SFIO Komisja Ekspertów powołana przez 
organizacje pozarządowe w połowie roku 2005 wyłoniła, spośród wielu zapropo-
nowanych, ofertę OPERA TFI S.A. w celu utworzenia specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego przeznaczonego do efektywnego pomnażania kapitału żelaznego 
organizacji.

 POLSKA
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Nazwa produktu NGO SFIO

Rodzaj instrumentu inwestycyjny
Przeznaczenie instrumentu Fundusz jest przeznaczony jako instrument, poprzez który organizacje pozarządowe mają 

możliwość pomnażania kapitału żelaznego organizacji. Idea utworzenia funduszu OPERA 
NGO zrodziła się w środowisku organizacji pozarządowych, a przyświecała jej potrzeba 
stworzenia wehikułu inwestycyjnego pozwalającego osiągać stopy zwrotu wyższe niż 
oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych przy akceptowalnym poziomie 
ryzyka.

Opis instrumentu OPERA NGO Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjny Otwarty to:
 unikalne rozwiązanie inwestycyjne przeznaczone dla organizacji pozarządowych, 1. 
pragnących efektywnie zarządzać powierzonymi kapitałami,
zyski niezależnie od koniunktury na krajowym rynku,2. 
 rozwiązanie inwestycyjne wybrane przez Komisję Ekspertów powołaną przez 3. 
środowisko organizacji pozarządowych,
Fundusz, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie Kadry Zarządzającej  4. 
w pracy z Klientami firm typu asset management.

Rodzaj klienta Oferta funduszu adresowana jest  do: osób prawnych działających na rzecz dobra 
społecznego, w tym w szczególności fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, 
związków sportowych, osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związków zawodowych, 
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, izb rzemieślniczych oraz szkół wyższych.

Korzyści dla klienta możliwość uzyskiwania wyższych stóp zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi  przy 
ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Minimalna wartość  50.000 PLN, kolejna 10.000 zł.
Termin Wyceny Funduszu - Jednostka Funduszu wyceniana jest w  Dniu Wyceny (każdy drugi dzień roboczy tygodnia).
Oprocentowanie Fundusz OPERA NGO SFIO w swoim portfelu inwestycyjnym może zawierać maksymalnie 

60% akcji (zarówno polskich, jak i zagranicznych). Taki model portfela kwalifikuje ten 
Fundusz do funduszy zrównoważonych. Stopa zwrotu netto za okres od 22 lutego 2006 r. 
(tj. od momentu rejestracji funduszu) do 22 stycznia 2008 r. wyniosła 34,08%. 

Płynność: nabycie i umorzenie 
jednostek

Fundusz zbywa Uczestnikowi jednostki uczestnictwa i umarza je w Dniu Wyceny (drugi 
dzień roboczy tygodnia).

Opłaty i prowizje brak opłat za nabycie/zbycie jednostek uczestnictwa• 
opłata za zarządzanie: 1,30-1,50% p.a. (w zależności od wielkości Funduszu)• 
opłata w wysokości 10% od osiąganego zysku• 

Sposoby minimalizacji ryzyka dywersyfikacja środków poprzez inwestowanie w różne klasy aktywów• 
doświadczenie zarządzających funduszami• 
regulacje prawne• 

Dodatkowa pomoc dla klienta Klient objęty indywidualną opieką ze strony OPERA TFI SA, ma stałą możliwość kontaktu • 
ze swoim opiekunem: sprawdzenie wysokości rachunku, informacja na temat sytuacji 
na rynku 
Uczestnicy OPERA NGO otrzymują na koniec każdego kwartału specjalny raport • 
inwestycyjny. Raport zawiera szczegółowe informacje nt.: sytuacji na rynkach w Polsce 
i za granicą, sposobu i rodzaju lokowania aktywów Funduszu w instrumenty finansowe, 
wyników inwestycyjnych za ostatni okres, oraz porównanie pod względem osiągniętego 
wyniku OPERA NGO SFIO na tle innych funduszy zrównoważonych na rynku.

 Sposób składania zlecenia Jedynym Dystrybutorem Funduszu jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 
Pierwsze zlecenie nabycia (podpisanie umowy) jest składane w obecności pracownika, 
kolejne nabycia jednostek odbywają się poprzez wpłatę na odpowiedni rachunek funduszu. 
W przypadku umorzenia jednostek klient ma możliwość złożenia zlecenia osobiście lub 
faksem (po wcześniejszym podpisaniu specjalnego oświadczenia faksowego i złożenia karty 
wzoru podpisów). 

Czas realizacji zlecenia Środki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa muszą wpłynąć na rachunek 
Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień Wyceny, natomiast zlecenie odkupienia 
musi napłynąć do Towarzystwa najpóźniej na 5 dni przed dniem odkupienia. Dniem zbycia  
i odkupienia jest zawsze Dzień Wyceny (tj. drugi dzień roboczy tygodnia).
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Bank Ochrony Środowiska SA
Al. Jana Pawła II 12
00-950 Warszawa
Tel: (+48 22) 543-34-34
Infolinia 0+801+355+455
E-mail: bos@bosbank.pl
www.bosbank.pl

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Celem działalności Banku Ochrony Środowiska jest świadczenie kompleksowych 
usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego.

Akcjonariuszami banku są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (77,27% akcji), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (6,50% 
akcji). Pozostałe akcje (16,23%) posiadają  indywidualni akcjonariusze. Począwszy od 
lutego 1997 roku akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie

rok założenia 1991

grupa docelowa Oferta banku skierowana jest do wszystkich podmiotów, zarówno do klientów korpo-
racyjnych, detalicznych oraz jednostek samorządowych, chcących wesprzeć działania 
ekologiczne.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Świadczenie usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochro-
ny środowiska naturalnego. 
BOŚ proponuje m.in. ekolokaty, które są atrakcyjnie oprocentowane, a część gro-
madzonych na nich środków jest przeznaczana na ochronę zagrożonych gatunków 
zwierząt (były już lokaty przeznaczone na ratowanie: żbików, łosi, sokołów, kozic, 
wilków, susłów, jeży, czajki oraz rysi).

oferowane instrumenty Bank oferuje szeroki wachlarz produktów: obsługa bieżąca, produkty depozytowe 
(m.in. ekolokaty), instrumenty kredytowe, jak również ubezpieczenia zdrowotne dla 
klientów indywidualnych.

forma prawna Spółka akcyjna

zasięg działania terytorium Polski

liczba pracowników 1740

źródła finansowania • kapitał własny
• depozyty
• środki organizacji, z którymi BOŚ współpracuje

wspierające instytucje Bank współpracuje m.in. z publicznymi instytucjami zajmującymi się ochroną środo-
wiska (tj: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej). Bank współpracuje również z Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja oraz 
zagranicznymi instytucjami finansowymi.

uwagi Ekolokaty proponowane przez bank już od 2000 roku pokazują, iż Polacy gotowi są 
oszczędzać wspierając w ten sposób ochronę środowiska naturalnego. 
Przykład ten może być podstawą do oferowania również lokat etycznych wspierają-
cych podmioty ekonomii społecznej
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Nazwa produktu Lokata z Bocianem*

Rodzaj instrumentu depozyt proekologiczny

Przeznaczenie instrumentu Lokowanie środków połączone z ochroną zagrożonych gatunków ptaków.

Opis instrumentu Lokata terminowa wspierająca program ochrony ginących gatunków ptaków.
Za każdą założoną lokatę BOŚ przekazuje Fundacji Zielone Płuca Polski 0,40 zł na ochronę 
bociana. 

Rodzaj klienta Osoby fizyczne zainteresowane lokowaniem środków oraz chcących jednocześnie wesprzeć 
działania ekologiczne.

Wymagania wobec klienta brak

Korzyści dla klienta oprocentowanie na poziomie rynkowym• 
przy wpłacie powyżej 10.000 PLN - upominek (biżuteria)• 

Minimalna/maksymalna 
wartość

Wartość minimalna: 2 000 zł

Terminy 9 miesięcy

Oprocentowanie 2.000 – 10.000 zł     4,00% w skali roku
powyżej 10.000 zł     4,35% w skali roku 

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje Brak

Sposoby minimalizacji ryzyka -

Dodatkowa pomoc dla klienta Brak

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

- minimum formalności - wystarczy dowód osobisty
- należy podpisać w oddziale formularz Potwierdzenia otwarcia rachunku terminowej 

standardowej lokaty oszczędnościowej 
- wpłata środków

Czas realizacji zlecenia Cała procedura odbywa się w ciągu jednego dnia

 
* Dane dotyczące lokaty są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 29.01.2008 roku

 Źródła opracowania:
 Informacje podane przez Bank Ochrony Srodowiska 
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SEB TFI SA 
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Tel: (022) 541 77 70
www.seb.pl 

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

SEB powstał przez poprzez połączenie dwóch szwedzkich banków - Stockholms En-
skilda Bank i Skandinaviska Enskilda Banken. Od tego czasu grupa SEB rozwija ban-
kowość detaliczną, asset management oraz działalność ubezpieczeniową. W Polsce 
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. istnieje od roku 1998, zaś w 2006 
roku działalność rozpoczął oddział banku korporacyjnego SEB, firma leasingowa oraz 
bankowość prywatna. 

rok założenia 1972 – SEB AB - Szwecja
SEB TFI S.A. w Polsce fundusze inwestycyjne oferowane są od 1 czerwca 1998 r.

grupa docelowa Klienci indywidualni, klienci korporacyjni, m.in. fundacje, stowarzyszenia.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Fundusz inwestycyjny stwarza atrakcyjne możliwości lokowania nadwyżek finanso-
wych przez organizacje pozarządowe.

oferowane instrumenty fundusze inwestycyjne

forma prawna Spółka akcyjna

zasięg działania Międzynarodowy podmiot, działający na terenie Polski

liczba pracowników brak danych

źródła finansowania kapitał komercyjny

wspierające instytucje SEB współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
brał udział w projekcie PRO BONUS
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Nazwa produktu Fundusze Inwestycyjne SEB TFI S.A

Rodzaj instrumentu inwestycyjny

Przeznaczenie instrumentu Lokowanie środków finansowych m.in. przez organizacje pozarządowe.

Opis instrumentu 12 funduszy inwestycyjnych  o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych (od inwestycji 
w obligacje i bony skarbowe do inwestycji w akcje, także na rynkach zagranicznych). 

Rodzaj klienta m.in. fundacje i stowarzyszenia; Ustawa z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym  
od osób prawnych przewiduje zwolnienie tych podmiotów jeśli lokują one dochody  
m.in. w jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne.

Wymagania wobec klienta Uczestnik Funduszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej na rzecz której w Rejestrze są zapisane 
Jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 

Korzyści dla klienta celem Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości jednostki• 
możliwość zwolnienia z opłat manipulacyjnej za otwarcie rejestru dla każdej  • 
z organizacji
szkolenia dla fundacji i stowarzyszeń• 
dostęp do ulokowanych środków finansowych• 
stabilny wynik (w przypadku inwestycji w fundusze inwestujące w bezpieczne papiery • 
wartościowe)

Minimalna wartość Pierwsza wpłata: 100 PLN, kolejne 50 PLN
W przypadku Eurolokaty (Subfundusz SEB 6) pierwsza wpłata 500 PLN (250€), kolejne  
200 PLN (100€).
W przypadku Funduszu SEB SFIO (parasol funduszy zagranicznych): 1000 PLN lub 1000 EUR

Maksymalna wartość Nie ma

Terminy inwestycja w fundusze ma charakter bezterminowy

Oprocentowanie zależy od warunków rynkowych
- w 2006 roku najlepszy fundusz SEB uzyskał stopę zwrotu 38,04%

Sposób spłaty jednostki mogą zostać umorzone

Opłaty i prowizje Możliwość zwolnienia z opłaty. W standardzie maksymalna prowizja to 4 %. Występują 
progi prowizyjne w zależności od rodzaju funduszu i wysokości wpłaty lub zgromadzonych 
aktywów.

Sposoby minimalizacji ryzyka lokowanie środków w papiery dłużne i wybór funduszu obligacji i bonów skarbowych SEB 2 
lub SEB 5 Obligacji Skarbowych 

Dodatkowa pomoc dla klienta Opieka wyznaczonego pracownika ze strony SEB TFI.

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

- jednostki uczestnictwa można nabyć za pośrednictwem pracowników SEB TFI.

Czas trwania oceny aplikacji czas otwarcia rejestru jest podany w regulaminie

      Źródła opracowania:
      1.  www.seb.pl
      2.  www.sebgroup.com 
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Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy 
Inicjatyw Obywatelskich
ul. Dubois 5a, V p., pok. 17
00-184 Warszawa
tel./fax (22) 860 11 83          
mail@pafpio.pl        
www.pafpio.pl

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

PAFPIO jest to fundusz pożyczkowy stworzony wyłącznie dla organizacji pozarządo-
wych oraz inicjatyw nienastawionych na zysk finansowy. Powodem jego utworzenia 
była chęć wspierania inicjatyw społecznych poprzez pomaganie organizacjom poza-
rządowym w zabezpieczeniu płynności finansowej koniecznej dla sprawnej realizacji 
ich działań statutowych. 

rok założenia Czerwiec 1999 roku.
Rozpoczęcie działalności poprzedzone było kilkumiesięczną fazą pilotażową.

grupa docelowa Organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia). Spółki handlowe przeznaczające 
całość zysków na działalność społeczną.
Wspierane są inicjatywy o bardzo różnym charakterze; jednak z zasady PAFPIO nie 
udziela wsparcia organizacjom religijnym i partiom politycznym.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Pomoc organizacjom pozarządowym w zabezpieczeniu płynności finansowej  
koniecznej dla sprawnej realizacji ich działań statutowych.
Z pożyczek w PAFPIO korzystały organizacje z całej Polski m.in.:

Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”• 
Stowarzyszenie bezrobotnych i osób działających na rzecz bezrobotnych  • 
„Wszyscy razem - In corpore” 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (Bielsko-Biała)• 
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” (Katowice)• 
Fundacja Szkoły Społecznej• 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego • 

oferowane instrumenty Pożyczki krótkoterminowe na różne cele

forma prawna Spółka z o.o. (od marca 2003 roku)

zasięg działania Terytorium Polski

liczba pracowników 5

źródła finansowania Środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, który w 1999 roku 
przeznaczył 1,250 tys. USD na realizację programu pożyczek dla sektora non-profit.
Środki własne PAFPIO

wspierające instytucje Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości

uwagi Liczba organizacji korzystających z pożyczek oferowanych przez PAFPIO jest stosun-
kowo wysoka - od początku swojej działalności udzielonych zostało 379 organizacjom 
ponad 900 pożyczek opiewających na kwotę blisko 70 mln zł. Należy podkreślić,  
iż przy tak dużej liczbie organizacji na „czarnej liście” znajduje się tylko 8 organizacji, 
w przypadku których występują trudności ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.
PAFPIO jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  
a instytucją finansową. Dodatkowo przykład ten stanowi potwierdzenie tego, że 
organizacje non-profit są w stanie być rzetelnym pożyczkobiorcą, zwracającym zacią-
gnięty dług wraz z odsetkami. 
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Nazwa produktu Krótkoterminowa pożyczka*

Rodzaj instrumentu kredytowy
Przeznaczenie instrumentu Poprawa płynności finansowej w organizacji. Przeznaczenie pożyczki nie musi mieć ściśle 

określonego celu, jednakże pożyczone środki muszą służyć realizacji celów statutowych.
Organizacje, które współpracowały już z PAFPIO, mają szansę na uzyskanie kredytu o innym 
przeznaczeniu (np. na cele inwestycyjne, rozwój).

Opis instrumentu Pożyczka przeznaczona na poprawę płynności organizacji.
Rodzaj klienta Instytucje działające nie dla zysku (także spółki handlowe, jeśli spełniają ten warunek) 

mające przejściowe problemy z płynnością. 
Nie są wykluczone tzw. stowarzyszenia zwykłe ani grupy nieformalne.

Korzyści dla klienta możliwość uzyskania środków na poprawę zagrożonej płynności• 
brak wymogu posiadania zabezpieczenia• 
możliwość uzyskania pożyczki przez nowe organizacje• 
niski stopień sformalizowania• 

Maksymalna/minimalna 
wysokość pożyczki

Wielkości minimalne i maksymalne nie są sztywno określone.
PAFPIO przyjmuje, że pożyczki poniżej 10 000 zł nie są opłacalne dla żadnej ze stron – 
jednak w szczególnym przypadku nie wyklucza możliwości udzielenia takiego kredytu.
Najwyższa dotychczas udzielona pożyczka wyniosła 600 000 zł.

Okres kredytowania do 18 miesięcy
Oprocentowanie Dla pożyczek standardowych oprocentowanie wynosi 15% w skali roku.

Dla euro-pożyczek (spłacanych z grantów finansowych ze środków Unii Europejskiej) 
12% w skali roku.
Odsetki naliczane są dziennie.

Sposób spłaty Możliwość dopasowania terminów spłat do spodziewanych wpływów organizacji. 
Mogą to być:

raty miesięczne lub kwartalne; • 
raty różnej wysokości w nieregularnych okresach;• 
spłata jednorazowa. • 

Jednak w przypadku spłaty jednorazowej po długim okresie, trzeba spłacać bieżące odsetki 
nie rzadziej niż raz na kwartał.
Ustalonych w umowie terminów należy bezwzględnie przestrzegać. Przed upływem terminu 
spłaty możliwe jest wystąpienie o przeprowadzenie restrukturyzacji pożyczki.

Opłaty i prowizje Opłata administracyjna w wysokości 1% kapitału pożyczanego – pobierana w dniu 
uruchamiania pożyczki tzn. pomniejsza wypłatę kapitału pożyczki
Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2% wartości umowy.
Zwolnione z tego podatku są Organizacje Pożytku Publicznego, jeżeli dokonują czynności 
cywilnoprawnych w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
Ewentualnie opłata restrukturyzacyjna w wysokości 0,5% kapitału restrukturyzowanego.

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

weksel in blanco. W wyjątkowych przypadkach może być weksel z poręczeniem • 
osobistym osoby wskazanej przez organizację, która własnym majątkiem gwarantuje 
spłatę pożyczki zaciągniętej przez organizację.
prezentacja źródeł przychodów, z których ma zostać spłacona pożyczka, przy projektach • 
UE konieczność dostarczenia podpisanej umowy
prowadzenie „czarnej listy” dłużników.• 

Dodatkowa pomoc dla klienta kalkulator on-line obliczający koszty pożyczki dla podanych terminów i wysokości spłat• 
ograniczona biurokracja• 
wstępna ocena możliwości wsparcia projektu ze środków PAFPIO może nastąpić w opar-• 
ciu o rozmowę telefoniczną, e-mail itd.

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

1.    Aplikujący składa następujące dokumenty: 
- odpis z KRS (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy)
- statut organizacji
- numery NIP i REGON
- opis działalności organizacji (np. broszura, informacje dla sponsora, raport roczny)
- dokumenty finansowe za dwa minione lata
- budżet na okres, w którym będzie spłacana pożyczka

2.    PAFPIO ocenia przedłożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym
3.    Odbywa się spotkanie przedstawicieli PAFPIO i organizacji w jej siedzibie
4.    Podpisanie umowy pożyczki

Czas trwania oceny aplikacji do 2 tygodni od momentu spotkania w siedzibie organizacji

 * Dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 17.12.2007 roku

      Źródła opracowania:
     1. Strona internetowa: www.pafpio.pl (17.12.2007)
     2. Rozmowa z pracownikiem PAFPIO w dniu 17.12.2007 r.
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Fundusz Poręczeń Unijnych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
infolinia: 0-801 66 76 55
fpu@bgk.pl
http://fpu.bgk.pl/

Powody angażowania 
się w przedsięwzięcia 
ekonomii społecznej

Fundusz Poręczeń Unijnych został powołany ustawą z 16 kwietnia 2004 roku. Ce-
lem działania Funduszu jest wspieranie polskich przedsiębiorców, samorządów i ich 
związków realizujących w Polsce projekty współfinansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej. Skorzystanie z mechanizmu FPU umożliwia podmiotom absorbcję środków 
unijnych.

Charakterystyka 
wspieranych inicjatyw i 
podmiotów 

Z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych mogą skorzystać wszystkie podmioty 
realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych w tym przedsiębiorcy, jed-
nostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Oferowane instrumenty Poręczenie/gwarancja spłaty kredytu• 
Poręczenie spłaty kredytu w portfelu kredytowym• 
Poręczenie/gwarancja emisji obligacji• 
Gwarancja realizacji przedsięwzięcia• 
Regwarancja• 
Gwarancja dobrego wykonania kontraktu• 
Promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu• 
poręczemia• 

Model działania Funduszem administruje Bank Gospodarstwa Krajowego. 
- BGK współpracuje z 27 bankami, za pośrednictwem których można składac wnio-
ski o poręczenie.

źródła finansowania -środki finansowe przekazywane przez NBP (2004 - 80%, 2005 - 60%, 2006 - 50%)
wpłwy z inwestycji środków funduszu w papiery wartościowe emitowane bądź gwa-
rantowane przez Skarb Państwa
-odsetki od lokat bankowych funduszu,
-kwoty odzyskane w drodze dochodzenia należności związanych z udzielonmi gwa-
rancjami lub poręczeniami,
-opłaty prowizyjne od udzielonych gwarancji i poręczeń

 
      Źródła opracowania:
      - strona internetowa FPU: http://fpu.bgk.pl/
      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o Funduszu Poręczeń Unijnych
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Nazwa produktu poręczenie w portfelu kredytowym

Rodzaj instrumentu Poręczenie

Przeznaczenie instrumentu Poręczenie kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze 
środków unijnych. Decyzję o udzieleniu poręczenia podejmuje bank udzielający kredytu.

Opis instrumentu Poręczenie kredytu udzielane na podstawie poręczenia portfela kredytów udzielonego 
przez BGK.

Rodzaj klienta Kredytobiorcy, bez względu na ich formę prawną, realizujący na terenie Polski projekty 
(szczególnie projekty szkoleniowe, doradcze lub badawcze) współfinansowane ze środków 
europejskich. Kredytobiorcami mogą być:

wykonawcy przedsięwzięcia zawierający z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie • 
przedsięwzięcia
wykonawcy przedsięwzięcia, zaciągający kredyt na realizację umowy (kontraktu) zacią-• 
gniętej w celu realizacji przedsięwzięcia.

Wymagania wobec klienta -

Korzyści dla klienta dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku • 
wystarczających zabezpieczeń,
możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kre-• 
dytu/przedsięwzięcia (kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym 
majątkiem na inne cele,
uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:• 
krótkiej historii kredytowej,• 
posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpiecze-• 
nie kredytu,
oszczędność czasu – dzięki przyjaznej procedurze wszelkie formalności dotyczące za-• 
bezpieczeń z FPU załatwiane są w banku współpracującym z BGK.

Maksymalna wartość Równowartość 0,5mln € (5mln € dla kredytów udzielonych jednostkom samorządu teryto-
rialnego) liczona wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego 
rok udzielenia poręczenia.

Terminy Poręczenie obowiązuje od dnia jego wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu 
wydłużony o 3 miesiące.

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje jednorazowa prowizja przygotowawcza w wysokości określonej w umowie poręczenia kre-• 
dytowego, płatna w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy przez bank
z tytułu objęcia poręczeniem pojedynczego kredytu, pobierana jest od wykonawcy przed-• 
sięwzięcia opłata w wysokości równej:
0,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres do 1 roku• 
0,75% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata.• 
1,00% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata• 
1,25% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat• 
1,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 5 lat.• 

Sposoby minimalizacji ryzyka obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia weksla własnego in blanco z klauzulą • 
„bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia oświadczenia o poddaniu się egzekucji • 
w przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka, BGK może uzależnić udzielenie poręczenia/• 
gwarancji od przedstawienia dodatkowego zabezpieczena
wnioski są analizowane w trybie zwykłym lub rozszerzonym• 
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Nazwa produktu gwarancja (poręczenie) spłaty kredytu

Rodzaj instrumentu gwarancja/poręczenie

Przeznaczenie instrumentu Zabezpieczenie spłaty kredytu, który został zaciągnięty na realizację projektu współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej. 

Opis instrumentu jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które wnioskodawca może otrzymać celem 
uzyskania kredytu na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej. 
O poręczenie/gwarancję może ubiegać się także podwykonawca uczestniczący w realizacji 
projektu współfinansowanego z UE. 
Istnieją dwa możliwe tryby przyznawania gwarancji/poręczenia:

-tryb indywidualny - dla kredytów o wartości ponad 100 tys. €; poręczenia/gwarancji • 
udziela BGK, a bank komercyjny jedynie pośredniczy w przyjęciu wniosku.
-tryb portfelowy - dla kredytów o wartości poniżej 100 tys.€ - BGK udziela poręcze-• 
nia określonego „portfela” kredytów banku i w ramach tego poręczenia, bank ko-
mercyjny sam decyduje o udzieleniu gwarancji/poręczenia konkretnych kredytów. 
Uwaga: tryb portfelowy jest dostępny tylko w 7 bankach współpracujących z BGK.

BGK może udzielić promesy udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu (w przypadku, 
gdy kredyt jest zaciągany w banku, który nie podpisał umowy z BGK).
BGK oferuje również gwarancję/poręczenie emisji obligacji.

Rodzaj klienta Kredytobiorcy, bez względu na ich formę prawną, realizujący na terenie Polski projekty 
(szczególnie projekty szkoleniowe, doradcze lub badawcze) współfinansowane ze środków 
europejskich. Tymi kredytobiorcami mogą być:

wykonawcy przedsięwzięcia zawierający z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie • 
przedsięwzięcia
wykonawcy przedsięwzięcia, zaciągający kredyt na realizację umowy (kontraktu) zawartej • 
w celu realizacji przedsięwzięcia.

Korzyści dla klienta dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku • 
wystarczających zabezpieczeń,
możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kre-• 
dytu/przedsięwzięcia (kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym 
majątkiem na inne cele,
uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:• 

krótkiej historii kredytowej,• 
posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne • 

       zabezpieczenie kredytu,
oszczędność czasu – wszelkie formalności dotyczące zabezpieczeń z FPU załatwiane są • 
w banku współpracującym z BGK.

Maksymalna wartość Wysokość gwarancji (poręczenia) nie może przekroczyć równowartości 0,5mln € i nie może 
być większa od 80% wysokości kredytu.

Terminy Gwarancja (poręczenie) obowiązuje od dnia jej wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż 
okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Opłaty i prowizje 1) od udzielonego poręczenia pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości:
-0,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres do 1 roku• 
-0,75% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata.• 
-1,00% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata• 
-1,25% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat• 
-1,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 5 lat.• 
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2) od udzielonej gwarancji pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości:
-1,00% jeżeli gwarancja została przyznanana okres do 1 roku• 
-1,25% jeżeli gwarancja została przyznanana okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata.• 
-1,50% jeżeli gwarancja została przyznanana okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata• 
-1,75% jeżeli gwarancja została przyznanana okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat• 
-2,00% jeżeli gwarancja została przyznanana okres dłuższy niż 5 lat• .

Sposoby minimalizacji ryzyka obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia weksla własnego in blanco z klauzulą • 
„bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia oświadczenia o poddaniu się egzekucji • 
w przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka, BGK może uzależnić udzielenie poręczenia/• 
gwarancji od przedstawienia dodatkowego zabezpieczena
- wnioski są analizowane w trybie zwykłym lub rozszerzonym• 

Dodatkowa pomoc dla klienta -wszelkie procedury załatwiane są w banku współpracującym z BGK• 
-można ubiegać się o udzielenie promesy udzielenia gwarancji/poręczenia• 

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

-wniosek o udzielenie gwarancji (poręczenia) jest składany za pośrednictwem oddziału • 
banku, z którym BGK podpisał umowę o współpracy.
-do wniosku bank dołącza wyniki analizy, na podstawie których bank podjął decyzję  • 
o udzieleniu kredytu, oryginał(-y) lub kopię/e umowy/umów kredytu/kredytów, oświadcze-
nie o ochronie danych osobowych dotyczących małżonka wykonawcy (jeżeli jest on osobą 
fizyczną i pozostaje w związku małżeńskim, w którym występuje ustawowa wspólnota 
majątkowa)

Czas trwania oceny aplikacji -w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych oddział BGK decyduje o trybie rozpatrywania • 
wniosku (rozrzeszony czy zwykły)
-w przypadku rozpatrywania wniosku w trybie rozszerzonym, BGK wzywa bank do przesłania • 
w terminie 15 dni roboczych dodatkowych dokumentów.
-decyzja o udzieleniu gwarancji (poręczenia) zapada w terminie do 15 dni od otrzymania • 
wymaganych dokumentów przez oddział BGK

Nazwa produktu promesa udzielenia gwarancji

Rodzaj instrumentu promesa udzielenia gwarancji/poręczenia

Przeznaczenie instrumentu Zabezpieczenie kredytów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
zaciąganych w bankach, które nie podpisały z BGK umowy o współpracy.

Opis instrumentu Promesa udzielenia gwarancji/poręczenia kredytu na projekt współfinansowany ze środków 
unijnych

Rodzaj klienta Przedsiębiorcy zaciągający kredyty na realizację projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych w bankach, które nie mają umowy z BGK.

Terminy Promesa jest udzielana na okres do 12 miesięcy.

Opłaty i prowizje wydanie promesy jest bezpłatne
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Nazwa produktu regwarancja

Rodzaj instrumentu Gwarancyjny

Przeznaczenie instrumentu Regwarancja jest wydawana dla zabezpieczenia gwarancji realizacji przedsięwzięcia wydanej 
przez bank. Uzyskanie regwarancji pozwala uzyskać gwarancję banku komercyjnego.

Opis instrumentu O udzielenie regwarancji ubiega się wykonawca „przedsięwzięcia”. Regwarancja ma 
zabezpieczyć interes banku komercyjnego w przypadku gdy zostanie on zmuszony do 
wykonania gwarancji (tzn. wypłaty środków, w przypadku gdy wykonawca nie wypełnił 
warunków umowy, którą zawarł z instytucją finansującą) - BGK przekaże mu wtedy środki 
z regwarancji. To zabezpieczenie zmniejsza ryzyko, które ponosi bank komercyjny, dzięki 
czemu może on udzielać gwarancji na korzystniejszych warunkach.

Rodzaj klienta podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wymagania wobec klienta złożenie weksla „in blanco” z klauzulą „bez protestu”

Korzyści dla klienta korzystniejsze warunki gwarancji (niekiedy przyznanie gwarancji jest uzależnione od uzyska-
nia regwarancji)

Maksymalna wartość równowartość 5mln € ale nie więcej niż 80% kwoty gwarancji realizacji przedsięwzięcia 
(liczonej bez kosztów udzielenia gwarancji).

Terminy Regwarancja obowiązuje od dnia jej wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres gwa-
rancji wydłużony o 3 miesiące.

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje 0,2% kwoty regwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania.

Sposoby minimalizacji ryzyka obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia weksla własnego in blanco  • 
z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
wnioski są analizowane w trybie zwykłym lub rozszerzonym• 
regwarancji nie udziela się, jeżeli z analizy wynika, że wykonawca nie będzie w stanie • 
wykonać zobowiązań objętych regwarancją.

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

wniosek o wydanie regwarancji jest składany w oddziale BGK przez bank, który udziela • 
gwarancji.
wniosek jest rozpatrywany w trybie zwykłym lub rozszerzonym• 
po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku wykonawca „przedsięwzięcia”  • 
podpisuje z BGK umowę regwarancji

Czas trwania oceny aplikacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych oddział BGK decyduje o trybie rozpatrywania • 
wniosku
w przypadku rozpatrywania wniosku w trybie rozszerzonym, BGK wzywa bank do przesłania • 
w terminie 15 dni roboczych dodatkowych dokumentów.
decyzja o udzieleniu gwarancji (poręczenia) zapada w terminie do 15 dni od otrzymania • 
wymaganych dokumentów przez oddział BGK
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Nazwa produktu gwarancja realizacji przedsięwzięcia/gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Rodzaj instrumentu Gwarancyjny

Przeznaczenie instrumentu Gwarancja realizacji przedsięwzięcia umożliwia realizację projektów „miękkich” np. szkole-
niowych.  Gwarancja dobrego wykonania kontraktu wydawana jest w przypadku realizacji 
projektów „twardych” - np. budowlanych. Gwarancja jest wydawana na wniosek wykonawcy 
przedsięwzięcia i stanowi zabezpieczenia na wypadek niewykonania przez niego kontraktu.

Opis instrumentu Gwarancja stanowi zabezpieczenie wykonania projektu. Beneficjentem gwarancji jest 
instytucja decydująca o udzieleniu finansowania (do niej wpłyną środki z gwarancji, jeżeli 
przedsięwzięcie nie zostanie wykonane).
Gwarancje mogą być udzielane w trybie portfelowym lub indywidualnym

Rodzaj klienta Podmioty, które muszą uzyskać gwarancję realizacji przedsięwzięcia w celu wykonania 
projektu z dotacją z UE.

Wymagania wobec klienta posiadanie podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 

Korzyści dla klienta możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości przed-
sięwzięcia (kontraktu), pozwalająca ubiegającemu się o kontrakt zwiększyć swoją wiary-
godność wobec instytucji przyznającej środki finansowe. Gwarancja nie obejmuje kosztów 
związanych z zawarciem kontraktu.

Maksymalna wartość równowartość 5mln € przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego 
roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia regwarancji, ale nie więcej niż 80% 
wartości przedsięwzięcia.

Terminy Ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą i wynikający z umowy dofinansowania przedsię-
wzięcia z UE.

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje (gwarancja realizacji przedsięwzięcia) jednorazowa prowizja w wysokości 0,6% naliczana • 
za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji. 
(gwarancja realizacji przedsięwzięcia) jednorazowa prowizja w wysokości 1% naliczana za • 
każdy rozpoczęty rok obowiązywania gwarancji. 

Sposoby minimalizacji ryzyka obowiązek złożenia przez wykonawcę przedsięwzięcia weksla własnego in blanco z klau-• 
zulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
w przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka, BGK może uzależnić udzielenie poręczenia/• 
gwarancji od przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

wniosek składa wykonawca przedsięwzięcia w oddziale BGK

Czas trwania oceny aplikacji -
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Nazwa produktu gwarancja (poręczenie) emisji obligacji

Rodzaj instrumentu gwarancja/poręczenie

Przeznaczenie instrumentu poręczenie lub gwarancja wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli środki  
z emisji obligacji są przeznaczone na wkład własny lub/i nakłady podlegające refinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej.

Opis instrumentu Gwarancja (poręczenie) 80% wartości emisji obligacji podmiotów gromadzących środki 
na pokrycie nakładów wynikających z refinansowania projektu, konieczności wniesienia 
wkładu własnego lub realizacji projektu.

Rodzaj klienta Podmioty gromadzące środki na refinansowanie/wkład własny lub realizację projektu 
dofinansowanego ze środków UE.

Korzyści dla klienta możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości emisji 
obligacji.

Maksymalna wartość Maksymalna kwota poręczenia lub gwarancji nie może przekroczyć równowartości w złotych 
5mln € oraz:

80% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na • 
sfinansowanie nakładów podlegających refinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i/
lub na wkład własny
80% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na • 
realizację kontraktu

Terminy -

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje Maksymalna kwota poręczenia lub gwarancji nie może przekroczyć równowartości w złotych 
5mln € oraz:
- 80% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na 
sfinansowanie nakładów podlegających refinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i/lub na 
wkład własny
- 80% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na 
realizację kontraktu

Sposoby minimalizacji ryzyka analiza na podstawie przedstawionych dokumentów• 
monitorowanie wykorzystania środków z emisji obligacji - poręczenie/gwarancja wygasa • 
w przypadku wykorzystania środków z emisji obligacji niezgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku nie dokonania planowanej emisji lub nie objęcia 100% obligacji przez Obliga-• 
tariuszy, umowa poręczenia podlega rozwiązaniu, a gwarancja wygasa i podlega zwrotowi 
do Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji. Agentem Emisji lub Depozytariuszem 
może być Bank Gospodarstwa Krajowego

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

wniosek jest składany w Departamencie Funduszy Poręczeń i Gwarancji w Centrali Banku 
Gospodarstwa Krajowego

Czas trwania oceny aplikacji decyzja o udzieleniu gwarancji (poręczenia) zapada w terminie do 30 dni od otrzymania wyma-
ganych dokumentów przez oddział BGK.
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Nazwa produktu poręczenie w portfelu kredytowym

Rodzaj instrumentu poręczenie

Przeznaczenie instrumentu Poręczenie kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze 
środków unijnych. Decyzję o udzieleniu poręczenia podejmuje bank udzielający kredytu.

Opis instrumentu Poręczenie kredytu udzielane na podstawie poreczenia portfela kredytów udzielonego 
przez BGK.

Rodzaj klienta Kredytobiorcy, bez względu na ich formę prawną, realizujący na terenie Polski projekty 
(szczególnie projekty szkoleniowe, doradcze lub badawcze) współfinansowane ze środków 
europejskich. Kredytobiorcami mogą być:

wykonawcy przedsięwzięcia zawierający z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie • 
przedsięwzięcia
wykonawcy przedsięwzięcia, zaciągający kredyt na realizację umowy (kontraktu) zacią-• 
gniętej w celu realizacji przedsięwzięcia.

Korzyści dla klienta dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku 1. 
wystarczających zabezpieczeń,
możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kre-2. 
dytu/przedsięwzięcia (kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym 
majątkiem na inne cele,
uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:3. 

krótkiej historii kredytowej,• 
posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabez-• 
pieczenie kredytu,

oszczędność czasu – dzięki przyjaznej procedurze wszelkie formalności dotyczące za-4. 
bezpieczeń z FPU załatwiane są w banku współpracującym z BGK.

Maksymalna wartość Równowartość 0,5mln € (5mln € dla kredytów udzielonych jednostkom samorządu teryto-
rialnego) liczona wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego 
rok udzielenia poręczenia

Terminy Poręczenie obowiązuje od dnia jego wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu 
wydłużony o 3 miesiące.

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje jednorazowa prowizja przygotowawcza w wysokości określonej w umowie poręczenia • 
kredytowego, płatna w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy przez bank
z tytułu objęcia poręczeniem pojedynczego kredytu, pobierana jest od wykonawcy • 
przedsięwzięcia opłata w wysokości równej:
0,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres do 1 roku• 
0,75% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż • 
2 lata.
1,00% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy • 
niż 3 lata
1,25% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy • 
niż 5 lat
1,50% jeżeli poręczenie zostało przyznane na okres dłuższy niż 5 lat.• 

Sposoby minimalizacji ryzyka obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia weksla własnego in blanco z klauzulą • 
„bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
obowiązek złożenia przez wykonacę przedsięwzięcia oświadczenia o poddaniu się • 
egzekucji 
w przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka, BGK może uzależnić udzielenie poręczenia/• 
gwarancji od przedstawienia dodatkowego zabezpieczena
wnioski są analizowane w trybie zwykłym lub rozszerzonym• 

POLSKA



32

Nazwa produktu gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Rodzaj instrumentu gwarancja

Przeznaczenie instrumentu zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu - środki z gwarancji zostaną wypłacone jeśli 
projekt nie zostanie zrealizowany zgodnie z umową.

Rodzaj klienta Podmioty, które muszą uzyskać gwarancję dobrego wykonania kontraktu w celu wykonania 
projektu z dotacją z UE.

Maksymalna wartość Wysokość gwarancji (poręczenia) nie może przekroczyć równowartości 0,5mln € wg kursu 
średniego NBP z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego udzielenie gwarancji 
(poręczenia). Jednocześnie, wysokość gwarancji (poręczenia) nie może przekroczyć 80% 
wysokości kredytu. Jeżeli kredytobiorcą jest jednostka samorządu terytorialnego, maksy-
malna wysokość gwarancji (poręczenia) wynosi 5mln €.

Terminy gwarancja jest udzielana na okres indywidulnie ustalony z wykonawcą.

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje opłata w wysokości 1% wartości gwarancji za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania.

Sposoby minimalizacji ryzyka weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu”

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Wniosek o przyznanie gwarancji można uzyskać w oddziałach banków  
współpracujących z BGK

Czas trwania oceny aplikacji

POLSKA
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Bank für Sozialwirtschaft
Wörthstrasse 15-17
50668 Köln
Telefon 0221.97356-0
Fax 0221.97356178
www.sozialbank.de 

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Bank für Sozialwirtschaft (Bank Gospodarki Społecznej) powstał z inicjatywy grupy 
niemieckich organizacji społecznych i charytatywnych przy finansowym wsparciu ze 
strony rządu. W grupie podmiotów zakładających bank znalazły się zarówno organiza-
cje świeckie (np. Niemiecki Czerwony Krzyż) jak i wyznaniowe (Caritas, Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland).
Celem stworzenia banku była poprawa finansowania i obsługi finansowej działalno-
ści organizacji społecznych, szczególnie tzw. służebnych organizacji pozarządowych, 
które realizują na zlecenie państwa wiele zadań z zakresu polityki społecznej, przed 
wszystkim z zakresu usług zdrowotno-medycznych.
Obecnie BFS jest najstarszym i najbardziej znanym niemieckim bankiem wyspecjali-
zowany w obsłudze organizacji pozarządowych.

rok założenia 1923

grupa docelowa Organizacje pozarządowe działające w sektorze usług społecznych (medycznych 
i opiekuńczych). BFS oferuje również obsługę bieżącą dla klientów indywidualnych 
powiązanych z organizacjami dobroczynnymi.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

BFS współpracuje z organizacjami pozarządowymi nieprzerwanie od ponad 80 lat. 
Długoletnia współpraca przyczyniła się do lepszego poznania sektora i zdobycia duże-
go doświadczenia. Dodatkowo ciągłe badania rynku i nieustanne pogłębianie wiedzy 
na temat sektora usług medycznych pomaga lepiej zrozumieć potrzeby organizacji 
pozarządowych i dzięki temu zaprojektować instrumenty finansowe dostosowane do 
ich możliwości oraz spełniające oczekiwania podmiotów non-profit. 
Ważną częścią działalności Banku jest świadczenie usług doradczych i szkolenio-
wych. BFS oferuje usługi doradcze dla organizacji i przedsiębiorstw zaangażowanych 
w działalność zdrowotną, opiekuńczą, edukacyjną, charytatywną czy ratunkową pra-
gnących rozszerzyć ofertę w ww. dziedzinach bądź poprawić standard świadczonych 
usług przy wykorzystaniu wsparcia ze strony UE. Dodatkowo BFS prowadzi serwis 
internetowy poświęcony tematyce europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki polityk i programów UE oraz ekonomii społecznej. BFS wydaje także 
kilkadziesiąt publikacji (miesięczniki, kwartalniki lub roczniki) poświęconych zagad-
nieniom rynku usług medyczno-opiekuńczych oraz zarządzania organizacją.

oferowane instrumenty Szerokie spektrum instrumentów:
1. oszczędnościowych i inwestycyjnych

konta oszczędnościowe• 
lokaty• 
fundusze inwestycyjne (o różnych strategiach inwestycyjnych)• 

2. kredytowych i finansujących
kredyty obrotowe• 
kredyty inwestycyjne• 
faktoring (oferowanyny przez BFS Sevice GmbH)• 
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3. związane z programami rządowymi
obsługa finansowa• 
rachunki bieżące• 
obsługa fundraisingu• 

forma prawna Spółka akcyjna

zasięg działania Terytorium Niemiec

liczba pracowników około 270 osób

źródła finansowania depozyty • 
długoterminowe pożyczki instytucji finansowych (głównie z BfW)• 
kapitał własny• 

wspierające instytucje BFS współpracuje z bankiem BfW (BfW jest niemieckim bankiem państwowym 
mającym wspierać rozwój gospodarczy i społeczny zarówno w Niemczech jak i za 
granicą.)

uwagi, możliwość 
przeniesienia rozwiązań 
na rynek polski

Niemiecki Bank Gospodarki Społecznej jest instytucją działającą wyłącznie z myślą 
o podmiotach non-profit, posiada on również produkty dla klientów indywidualnych 
(związanych z organizacjami pozarządowymi) jednak jest to tylko poboczna działal-
ność banku.
BFS wprowadził szereg ciekawych rozwiązań, które ułatwiają współpracę pomiędzy 
organizacjami non-profit a instytucją finansową. Między innymi przy ocenie wniosków 
kredytowych zamiast prostej wyceny wartości aktywów bierze pod uwagę możliwość 
generowania przez przedsięwzięcie wystarczających przepływów finansowych. Takie 
podejście zdecydowanie ułatwia możliwość uzyskania kredytu przez organizację 
pozarządową, jednak aby działało prawidłowo potrzebna jest ogromna wiedza doty-
cząca rynku oraz specyfiki działalności podmiotów trzeciego sektora.

Nazwa produktu BFS-FestgeldPlus*

Rodzaj instrumentu Depozytowy

Przeznaczenie instrumentu Efektywne zagospodarowanie posiadanej nadwyżki  środków finansowych.

Opis instrumentu FestgeldPlus jest to lokata terminowa z funduszem inwestycyjnym.

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe• 
Klienci indywidualni• 

Korzyści dla klienta Możliwość wpłacenia na lokatę: 10, 20,30,40 lub 50% środków, a pozostałą część wpłacić 
należy na fundusz papierów dłużnych lub fundusz mieszany (z maksymalnym 25% udziałem 
akcji).

Oprocentowanie Zależne od wybranych proporcji alokacji środków

Nazwa produktu Nachhaltigkeitsfond Ertrag-SEB*

Rodzaj instrumentu Fundusz inwestycyjny

Przeznaczenie instrumentu Efektywne zagospodarowanie posiadanej nadwyżki  środków finansowych

Opis instrumentu Jest to fundusz „etyczno-ekologiczny”.

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe• 
Klienci indywidualni• 

* Dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 20.12.2007 roku

* Dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 20.12.2007 roku
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Nazwa produktu Kredyt na zakup wyspecjalizowanego wyposażenia*

Rodzaj instrumentu kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Bank oferuje 2 rodzaje kredytów:
1. na zakup pojazdów ratunkowych
2. na zakup wyposażenia dla placówek

Opis instrumentu Kredyt na zakup sprzętu lub pojazdów

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe świadczące usługi medyczno-opiekuńcze

Korzyści dla klienta Uzyskanie funduszy na zakup niezbędnego sprzętu bądź pojazdu ratunkowego.

Maksymalna/minimalna 
wysokość pożyczki

Regulacje zewnętrzne pozwalają BFS na udzielanie kredytów w wysokości do 55 mln €, 
jednak bank generalnie nie udziela kredytów wyższych niż 30 mln €.
Przy kredycie na zakup wyposażenia maksymalna kwota kredytu równa jest kwocie sprzętu 
bez VAT.

Okres kredytowania Kredyt na zakup pojazdów ratunkowych udzielany jest na okres do 47 miesięcy.

Oprocentowanie Przy kredycie na zakup pojazdów oprocentowanie przez cały okres trwania umowy jest 
stałe, z kolei przy kredycie na zakup wyposażenia oprocentowanie jest stałe przez pierwsze  
47 miesięcy.

Sposób spłaty Elastyczna spłata rat, dopasowana do możliwości organizacji.

Opłaty i prowizje Opłaty ustalane są przez dyrektorów oddziałów na podstawie wytycznych zarządu.

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Zazwyczaj zabezpieczeniem są:
- nieruchomości 
- cesja należności
W celu zminimalizowania ryzyka:
- przeprowadzona jest kompleksowa analiza klienta 
- występuje silna centralizacja podejmowania decyzji kredytowych (powyżej 0,5 mln €). 
Decyzję o udzieleniu kredytu powyżej 10 mln € podejmuje Rada Nadzorcza
- występuje usługa „wczesnego ostrzegania”, która polega na monitorowaniu klienta  
w okresie spłaty kredytu. W przypadku pojawiania się symptomów kryzysu podejmowane są 
rozmowy mające na celu uniknięcie utraty płynności finansowej.

Dodatkowa pomoc dla klienta - możliwość dostosowywania schematu spłaty rat
- usługi doradcze

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Czas trwania oceny aplikacji  4-5 tygodni

* Dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 20.12.2007 roku
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Nazwa produktu Fundraising*

Rodzaj instrumentu Obsługa finansowa

Przeznaczenie instrumentu Pomoc podczas publicznej zbiórki pieniędzy.

Opis instrumentu BFS udostępnił elektroniczne narzędzia wspomagające zbieranie, księgowanie i ewiden-
cjonowanie datków pochodzących z publicznych zbiórek środków finansowych.
Możliwość korzystania z kilku narzędzi:
1. Multifunktionale Kontonummer – jest to specjalny system numeracji odbiorców po-

zwalający na jednoznaczną identyfikację płatnika i tytułu płatności.
2. BFS-Net.Tool XXL – system, który pozwala na przekazywanie datków bezpośrednio 

ze strony internetowej organizacji przy wykorzystaniu karty kredytowej lub polecenia 
zapłaty.

3. BFS-Xtra – system ułatwiający prowadzenie akcji mailingowych, których celem jest 
fundraising. 

4. BFS-Newsletter-Tool – narzędzie pozwalające gromadzić adresy mailowe, tworzenia 
newsletterów i ich wysyłania .

Rodzaj klienta Organizacje dobroczynne

Korzyści dla klienta -

Maksymalna/minimalna 
wysokość pożyczki

-

Oprocentowanie -

Sposób spłaty -

Opłaty i prowizje 1. Multifunktionale Kontonummer – 0,25€ za każdy datek
2. BFS-Net.Tool XXL – abonament miesięczny 15€
3. BFS-Xtra – 2€ każdy datek
4. BFS-Newsletter-Tool – opłata instalacyjna 100€, miesięczny abonament 17,24€

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

-

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

-

Czas trwania oceny aplikacji -

* Dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 20.12.2007 roku

      Źródła opracowania:
      1. strona internetowa: www.sozialbank.de  (20.12.2007)
      2. Informacje uzyskane podczas rozmów z pracownikami banku podczas wizyty w siedzibie BFS.
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GLS Gemeinschaftsbank eG
Christstr. 9  44789 Bochum
Tel. 0049 0234-5797-0
www.gls.de

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

GLS został założony jako pierwszy w Niemczech bank ekologiczno-etyczny. Celem 
było ułatwianie współpracy między ludźmi dla efektywnego rozwiązywania problemów 
społecznych i ekologicznych. Bank wychodzi z założenia, że tylko instytucja dbająca 
o przejrzystość ma szansę przyciągnąć osoby chcące w odpowiedzialny, „etyczny” 
sposób wykorzystać swoje pieniądze. 

rok założenia 1974

grupa docelowa klienci indywidualni i instytucjonalni związani z działalnością społeczną lub zaintere-
sowani inwestycjami etycznymi i ekologicznymi.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

GLS angażuje się w różne projekty związane z rozwojem ekonomii społecznej:
budownictwo mieszkaniowe,• 
finansowanie rzemiosła,• 
długoterminowe finansowanie budownictwa,• 
opieka nad seniorami,• 
alternatywna pedagogika,• 
rolnictwo ekologiczne,• 
energetyka alternatywna,• 
socjoterapia,• 
kultura, zaangażowanie obywatelskie • 

oferowane instrumenty Bank oferuje klientom szerokie spektrum instrumentów:
rachunki bieżące (także dla młodzieży),• 
rachunki oszczędnościowe,• 
plany oszczędnościowe,• 
sprzedaż udziałów w przedsięwzięciach społecznych / ekologicznych,• 
sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,• 
„klasyczne” kredyty,• 
GLS-Bürgschaftskredite (kredyt poręczony przez lokalną społeczność),• 
Leih- und Schenkgemeinschaften (prefinansowanie projektów lokalnych spo-• 
łeczności),
inwestycje kapitałowe (do 70% wartości inwestycji),• 
doradztwo przy tworzeniu indywidualnych fundacji / funduszy (od 30000 €),• 
doradztwo przy sporządzaniu testamentu (przekazanie majątku na cele społeczne • 
/ ekologiczne),
prowadzenie rachunków powierniczych (także z zabezpieczeniem emerytalnym).• 

forma prawna eingetragene Genossenschaft (spółdzielnia ubezpieczeń wzajemnych).

zasięg działania Niemcy

liczba pracowników 195

źródła finansowania składki członków spółdzielni

wspierające instytucje Bank ma wielu partnerów w Europie (głównie banki etyczne i ekologiczne) i Stanach 
Zjednoczonych (Rudolf Steiner Foundation).
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Nazwa produktu GLS-Bürgschaftskredite (kredyt poręczony przez lokalną społeczność)

Rodzaj instrumentu Kredyt

Przeznaczenie instrumentu Finansowanie projektów społecznych / ekologicznych z poręczeniem udzielonym przez 
grupę osób. Projekty finansowane w ten sposób to np. rozbudowa lokalnej infrastruktury, 
modernizacja miejscowej szkoły czy obiektów klubu sportowego.

Opis instrumentu Podmiot realizujący projekt zaciąga kredyt, który jest poręczony przez grupę maksimum 
30 osób. Każdy z poręczycieli poręcza zazwyczaj kwotę z przedziału 500-3000 €. Możliwe 
jest także poręczenie wyższej kwoty.

Rodzaj klienta Podmioty realizujące projekty lokalne, mogące liczyć na znalezienie grupy poręczycieli. 

Wymagania wobec klienta posiadanie zdolności kredytowej

Korzyści dla klienta -ułatwiony dostęp do finansowania
-podział ryzyka pomiędzy większą grupą poręczycieli
-dodatkowy czynnik integrujący zaangażowaną grupę
-lepsza kontrola nad realizacją projektu

Maksymalna wartość 90 000 €

Terminy zazwyczaj 5-6 lat (na taki okres udzielane są kredyty)

Oprocentowanie 3,5% rocznie (2007)

Sposób spłaty Indywidualnie

Opłaty i prowizje Bank nie pobiera opłat od poręczycieli

Sposoby minimalizacji ryzyka W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy i części poręczycieli, bank rozkłada 
zobowiązanie z tytułu poręczenia na raty. Możliwe jest także podwyższenie zobowiązań 
innych poręczycieli (ale tylko do zadeklarowanej przez nich wysokości ich poręczeń).
Zaangażowanie lokalnej społeczności w projekt

Dodatkowa pomoc dla klienta Brak

Sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Wnioski są składane w oddziałach banku
Badana jest zdolność kredytowa podmiotu ubiegającego się o kredyt oraz sytuacja finansowa 
kandydatów na poręczycieli.
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Nazwa produktu Leihgemeinschaft (grupa kredytowa)

Rodzaj instrumentu Kredyt

Przeznaczenie instrumentu Finansowanie projektów społecznych / ekologicznych realizowanych przez bardziej lub mniej 
formalne grupy, których członkowie mają interes w realizacji projektu. Kredyt ma zapewnić 
prefinansowanie inwestycji, jego spłata nastąpi po otrzymaniu dotacji bądź będzie spłacana 
przez członków np. ze składek członkowskich. Przedsięwzięcia finansowane w ten sposób to 
np. zakup instrumentów dla zespołu muzycznego, utworzenie szkoły.

Opis instrumentu Kredyt jest zaciągany przez grupę maksymalnie 30 – osobową. Każda osoba może 
zaciągnąć kredyt w wysokości do 3000 € (wysokość kredytu dla całej grupy jest jednak 
ograniczona do 50 000 €). 

Rodzaj klienta Grupy osób, które łączy wspólny interes związany z realizacją danego przedsięwzięcia. 
Kredyty mogą być zaciągane np. przez członków stowarzyszenia.

Wymagania wobec klienta Posiadanie zdolności kredytowej (wystarczającej do zaciągnięcia kredytu 
w wysokości do 3 000 €). 

Korzyści dla klienta ułatwiony dostęp do finansowania przedsięwzięć• 
podział ryzyka pomiędzy większą grupą kredytobiorców• 
dodatkowy czynnik integrujący zaangażowaną grupę• 
lepsza kontrola nad realizacją projektu• 

Maksymalna wartość 50 000 € (gdy liczba potencjalnych kredytobiorców przekracza 30 możliwe jest zbudowanie 
więcej niż jednej grupy, z których każda zaciągnie kredyt, który posłuży realizacji danego 
przedsięwzięcia).

Terminy do 5 lat.

Oprocentowanie brak oprocentowania - pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 3,5%.

Sposób spłaty miesięczne raty – minimum 50 €.

Opłaty i prowizje 3,5% wartości kredytu - jednorazowa prowizja zastępująca odsetki.

Sposoby minimalizacji ryzyka Udzielanie wielu małych kredytów zamiast jednego dużego.

Dodatkowa pomoc dla klienta Brak

Sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Wnioski są składane w oddziałach banku
Badana jest zdolność kredytowa każdej z osób ubiegających się o kredyt.
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Finance et Solidarité 
(Finanse i Solidarność)
58 rue Regnault, 75013 Paris, France
Tél : +33 1 53 36 80 60
Fax : +33 1 53 36 80 69
finansol@finansol.org
www.finansol.org

FINANSOL jest jedynym we Francji stowarzyszeniem reprezentującym sektor finansów 
solidarnych. Został założony w roku 1995 pod patronatem Fundacji Postępu Człowieka 
Charlesa Leopolda Mayera, przez solidarne instytucje finansowe. Do głównych zadań 
Finansol należą :

Umacnianie finansów solidarnych w dziedzinie ekonomii społecznej i solidarnej • 
Prowadzenie lobbyingu na rzecz finansów solidarnych • 
Rozwijanie oszczędzania solidarnego we Francji• 
Świadczenie usług wysokiej jakości swoim członkom • 
Promocja finansowania  solidarnego na całym terytorium Francji • 

Dzięki inicjatywom stowarzyszenia, do Ustawy Finansowej na roku 2008 została 
dodana nowela dająca przywileje osobom lokującym oszczędności w solidarne 
instrumenty finansowe. 
 
Członkowie Finansol pracują w centrum przepływu finansów solidarnych rozwijając 
lub zarządzając produktami oszczędzania solidarnego, gromadząc oszczędności 
solidarne i ponownie je użytkując w celu finansowania projektów solidarnych. 
Są oni podzieleni na cztery grupy:

solidarne instytucje finansowe (stowarzyszenia, fundacje, venture capital, spółki 1. 
finansowe, kluby inwestorów, spółki ziemskie: Adie, Autonomie et Solidarité, 
Caisse Solidaire Nord-Pas de Calais, Caisse Solidaire Franche Comté, Cigales, 
Cofides Nord Sud, France Active, France Initiatives Réseau, Garrigue, Habitat et 
Humanisme, Habitats Solidaires, Ides, IES, La Nef, Love Money pour l’Emploi, 
Oikocrédit, Racines, Sidi, Sifa

instytucje finansowe zaangażowane w działalność solidarną (banki i towarzystwa 2. 
ubezpieczeniowe): Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, CARAC, Crédit 
Coopératif, Crédit Municipal de Nantes, Crédit Mutuel, IXIS Asset Management, 
Macif Gestion 

instytucje i osoby wykwalifikowane: CCFD, Claude Alphandery (przewodniczący 3. 
Państwowej Rady Włączenia Wykluczonych do Życia Społecznego poprzez 
działalność gospodarczą), Pierre Courtoux (prezes Boutique de Gestion de Paris), 
François de Witt (prezes Finansol), Benoît Granger (konsultant specjalista do 
spraw ekonomii i finansów solidarnych), Marie-Hélène Gillig.

osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego wspierające cele stowarzyszenia: 4. 
Caisse des dépôts (Kasa Depozytowa), Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
progrès de l’homme (Fundacja Postępu Człowieka Charlesa Leopolda Mayera)

 FRANCJA
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Najważniejsze inicjatywy FINANSOL

Tygodnie oszczędzania solidarnego w regionach :
Finansol organizuje w każdym regionie Francji tygodnie promocji finansowania 
solidarnego. Tygodnie te są okazją do zaprezentowania pojęcia finansowania 
solidarnego oraz inicjatyw ekonomii społecznej i solidarnej wspieranych przez so-
lidarnych oszczędzających. Polegają one na łączeniu, na wytyczonym terytorium, 
informacyjnych kampanii reklamowych, kontaktów z prasą oraz organizacji maso-
wych imprez informacyjnych. Umożliwiają one rozpowszechnienie znaku Finansol 
i oszczedzania solidarnego.
Obserwatorium Finansów Solidarnych, które publikuje corocznie Barometr Finan-
sów Solidarnych. W roku 2006 Obserwatorium utworzyło bazę danych INFOSOL, 
która jest narzędziem umożliwiającym publikację dostępnych danych ilościowych 
na temat sektora. 
Znak Finansol :
Znak firmowy Finansol nadawany jest produktom oszczędnościowym gwarantu-
jącym  przejrzystość, etykę  i zgodność z kryteriami finansowania solidarnego. 
Kryteria te dotyczą wykorzystania oszczędności (co najmniej 5% zgromadzonych 
oszczędności jest przeznaczana na finansowanie projektów solidarnych), docho-
dów z tych oszczędności (co najmniej 25% dochodu z oszczędności przekazanych 
zostaje w formie darowizny instytucjom solidarnym) oraz przejrzystości zarządza-
nia (osobom oszczędzającym udostępniane są informacje dotyczące solidarnego 
zużytkowania funduszy.  

Lobbying względem francuskich władz państwowych. Dzięki inicjatywom stowa-
rzyszenia, do Ustawy Finansowej na roku 2008 została dodana nowela dająca 
przywileje osobom lokującym oszczędności w solidarne instrumenty finansowe. 

FRANCJA

Kapitały własne : 137 mln EUR
Składki członkowskie: 16%
Umowy badawcze i promocyjne: 68%
Subwencje państwowe : 1%
Inne: 15%
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Adie 
4, boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél : +33 800 800 566
adie@adie.org
www.adie.org

powody utworzenia, 
założyciele, 
grupa docelowa

Adie jest stowarzyszeniem załozonym przez Marię Nowak, która wprowadziła we Francji pojęcie 
mikrokredytu. Jego zadaniem jest wspomaganie osób wyklucznych z rynku pracy i klasycznego 
systemu bankowego w założeniu własnego przedsiębiorstwa i utworzeniu własnego stanowiska 
pracy dzięki mikrokredytowi. Stowarzyszenie dysponuje siecią przedstawicielstw pokrywającą 
całą Francję (22 regionalne przedstawicielstwa, 119 biur  i 380 punktów kontaktowych urucho-
mionych w dzielnicach dotkniętych ubóstwem). Pozwala to na spotykanie się z zainteresowa-
nymi wsparciem Adie w ich miejscu zamieszkania lub w promieniu maksimum 50 km od tego 
miejsca.

rok założenia 1989

Liczba pracowników 335 stałych pracowników i 1000 wolontariuszy 

sposoby oddziaływania na 
rozwój ekonomii społecznej

Adie decyduje o przyznawaniu pożyczek zgodnie z trzema ważnymi kryteriami ludzkimi i eko-
nomicznymi: 
•  wnioskodawca ( motywacja, kwalifikacje...), 
•  projekt (potencjał klientów, przewidywana wysokość obrotów...) 
•  wypłacalność założyciela przedsiębiorstwa (zależnie od aktualnego budżetu i perspektyw 
uzyskania dochodów przez przedsiębiorstwo). Adie przywiązuje szczególną wagę do kryteriów 
ludzkich i tym różni się od banku, który poświęca więcej uwagi aspektom finansowym. 

oferowane instrumenty Adie może zaproponować plan finansowania aż do 10 000 euro. Pożyczka może osiągnąć  
5 000 euro (uzupełniona pożyczką honorową, wsparciem Państwa, regionu itp.). Umożliwia 
ona osobom wykluczonym z rynku pracy i systemu bankowego uruchomienie własnej dzia-
łalności. Jeśli przedsiębiorstwo będzie dobrze funkcjonować, pożyczka będzie mogła zostać 
uzupełniona pożyczką w celach rozwojowych. 
Czas kredytowania może wynosić nawet 24 miesiące co umożliwia przedsiębiorstwu spłatę 
pożyczki w umiarkowanych ratach oraz szybki zwrotu kapitału.  
Wymagana jest kaucja. Adie żąda od założycieli znalezienia w swoim otoczeniu osoby, która 
poręczy pożyczkę do 50% jej wysokości. Dla Adie, jest to także sposób na zweryfikowanie, 
czy osoby z otoczenia założyciela  wierzą w jego projekt i będą w razie potrzeby, gotowe do 
wspierania go. 
Projekt dobrze przeanalizowany zmniejsza ryzyko porażki dlatego Adie przywiązuje dużą 
wagę do tej analizy, a po utworzeniu projektu - do wspierania jego realizacji. W przypadku 
trudności w rozwijaniu działalności, Adie organizuje spotkanie z doradcą w celu znalezienia 
rozwiązania problemu. 
Adie stosuje stopę procentową podobną do oprocentowania stosowanego w bankach. 
Różnica pomiędzy Adie i bankami nie dotyczy stosowanej stopy procentowej, lecz faktu,  
że Adie finansuje osoby, którym banki nie chcą przyznać pożyczki. 
Inne stowarzyszenia udzielają pożyczek o niskim oprocentowaniu, ale chodzi tutaj przeważnie 
o pożyczki uzupełniające pożyczki bankowe. 
Oprocentowanie Adie ma bardzo mały wpływ na wysokość raty, ponieważ chodzi o małe pożyczki. 
Po zaakceptowaniu pożyczki przez komitet kredytowy, Adie proponuje bezpłatne wsparcie 
wszystkim chętnym. Wsparcia udzielają stali pracownicy stowarzyszenia bądź doświadczeni 
wolontariusze wyszkoleni w świadczeniu tego typu usług. 
Zaproponowane wsparcie dotyczy różnych dziedzin: doradztwa handlowego, pomocy  
w księgowości, wsparcia w procedurach administracyjnych, wymiany informacji z innymi 
kredytobiorcami itp. 
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Adie proponuje usługi finansowe mające na celu realizację ich projektów:

Mikrokredyty (wysokość maksymalna: 5 500 euro ; maksymalny czas kredytowania:  • 
2 lata ; oprocentowanie 7,02 % ).

Wkład solidarnościowy : 5 %. Mikrokredyty stanowią  82 % pożyczek.
Pożyczki honorowe uzupełniające mikrokredyt (wysokość maksymalna :  • 
5 000 euro ; maksymalny czas kredytowania: 4 lata ; oprocentowanie 0 %). 

Wkład solidarnościowy : 5 %.
Zaliczki zwrotne EDEN (wysokość maksymalna: 6 098 euro).• 
Premie regionalne i departamentalne zarządzane przez Adie na rzecz jednostek samo-• 
rządu terytorialnego (wysokość maksymalna: 6 098 euro).
PCE – Pożyczka na Utworzenie Przedsiębiorstwa (OSEO) — Adie jest uprawnione do • 
udzielania pożyczek na utworzenie przedsiębiorstwa (PCE) (wysokość:od 2 000 do 7000 
euro; czas kredytowania : 5 lat).

Adie przeprowadziło 16 330 operacji finansowych w roku 2006.

Konkretny przykład : 28 letni nieśmiały Marokańczyk Youssef po ukończeniu studiów w Casablance postanowił 
wyemigrować do Francji. Na miejscu okazało się, że jego dyplom jest nieważny, a jedyne 
zajęcie jakie znalazł  po sześciu miesiącach bezrobocia, to praca w charakterze sprzedawcy 
ryb na targu. Youssef postanowił zająć się objazdową sprzedażą obuwia. Skontaktował się z 
Adie, które udzieliło mu pożyczki w wysokości 5000 euro. Dzisiaj Youssef obsługuje klientów 
z regionu Seine-Saint-Denis. Ma rzesze stałych klientów, którym cierpliwie udziela porad na 
temat każdej pary obuwia znajdującej się na ladzie. Działalność objazdowego sprzedawcy 
umożliwiła mu włączenie się w życie gospodarcze. Tak właśnie dzieje się w przypadku 75% 
osób korzystających z mikrokredytu Adie

• Mikrokredyty są finansowane w dużej części przez banki, przeważnie w ramach linii kredy-
towych dostępnych dla stowarzyszenia:
Podział dofinansowania w kwocie 24,1 milionów euro w formie mikrokredytów pod kątem 
najważniejszych pozycji:
21% kredytu finansują Banques Populaires/Crédit Coopératif
16%  BNP Paribas
14% Fundusze Własne
10% Crédit Mutuel
10% Epargne Salariale (Pracownicza Kasa Oszczędnościowa)

• Kredyt zagwarantowany jest przez Gwarancyjny Fundusz na rzecz Przeciwdziałania Wyklu-
czeniu Społecznemu przez Działalność Gospodarczą (FGIE), którego zdolność wzmacniają: 
Fundusz Spójności Społecznej, Europejski Fundusz Inwestycyjny (FEI), banki partnerskie  
i pożyczkobiorcy.

• Koszt pomocy na założenie mikroprzedsiębiorstwa jest oszacowany średnio na 1600 euro. 
Ponoszą go: Unia Europejska, Państwo, samorządy terytorialne, Kasa Depozytowa i przed-
siębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Pokrywany on jest także przy pomocy odsetek od 
pożyczek zarządzanych przez Adie. Koszt ten zmniejszył się dzięki uzyskanej wydajności.                                                                                    

Podział dofinansowania w kwocie 10,3 milionów euro w formie pożyczek honorowych pod kątem 
najważniejszych pozycji:
29%  Kasy Oszczędnościowe
23% Kasa Depozytowa
18% Samorządy Terytorialne
13% Inne (prywatne)
4% Europa

Efekty działania i wyniki 
finansowe

Obroty 2 miliony EUR
Fundusze Własne 3,1 mln EUR
 Suma bilansowa 81,6 mln EUR

Od założenia stowarzyszenia w roku 1989, utworzonych zostało prawie  44 170 przedsię-
biorstw generujących  53 000 miejsc pracy, dzięki ponad 51 767 udzielonym kredytom. 

Wartość udzielonych mikrokredytów 24 085 417 EUR
Wartość kredytów honorowych 10 139 168 EUR
Stopa wzrostu dzięki mikrokredytowi: 12,3%
Wskaźnik niespłaconych mikrokredytów: 6,90 %
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IDES
10/12 rue des Trois Fontanot
92022 NANTERRE Cedex
Tél : +33 1 55 23 07 02
Fax : +33 1 49 00 19 82
ides@esfin-ides.com
www.esfin-ides.com

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Cele zaangażowania w 
finansowanie ekonomii 
społecznej

Utworzony w roku 1983 przez instytucje ekonomii społecznej pragnące wspomóc 
finansowo inne przedsiębiorstwa sektora, IDES miał na celu działanie na zasadzie 
spółki venture capital inwestującej i wspierającej podmioty sektora ekonomii spo-
łecznej  szukające źródła zwiększenia kapitałów własnych. Skupia on większych ope-
ratorów sektora, duże banki spółdzielcze i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
które inwestują w nim część swoich zasobów.  
Od roku 1990, IDES jest filią ESFIN S.A., holdingu mającego na celu finansowanie 
ekonomii społecznej, utworzonego przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,  
Generalną Konfederację SCOP i Bank Credit Cooperatif.
Początkowy kapitał IDES wynoszący 7, 5 mln.  EUR wzrósł do 30 mln EUR.
Udział IDES w funduszach własnych 296 przedsiębiorstw (spółdzielnie, jednostki 
ekonomii społecznej i ich filie) wyniósł od momentu jego utworzenia  38,8 mln. EUR. 
Wartość jego portfela  wynosi 11,9 mln. EUR  w odniesieniu do 87 przedsiębiorstw.

Rodzaj wspieranych 
podmiotów

Przedsiębiorstwa i ugrupowania podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej: spół-
dzielnie, towarzystwa wzajemnej pomocy, jednostki ekonomii społecznej, spółki spół-
dzielcze o charakterze kolektywnym, filie (spółki akcyjne) przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej (spółdzielnie, stowarzyszenia...) o charakterze mniejszościowym.

Sektory działalności świadczenie usług przedsiębiorstwom, budownictwo, dystrybucja, branża rolno-spo-
żywcza, kształcenie zawodowe i doradztwo, ochrona środowiska, sprawiedliwy han-
del, turystyka solidarna, dystrybucja bio, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
etc.

Oferowane produkty IDES działa przede wszystkim w charakterze spółki venture capital. Jego inwestycje 
adresowane są głównie do spółek, które pragnąc się rozwijać potrzebują wkładu fi-
nansowego w postaci funduszy własnych i funduszy uzupełniających. IDES obejmuje 
pakiet akcji, obligacji zamiennych lub udziałowych papierów handlowych, w zamian 
przekazując wkład finansowy. 2/3 jego operacji wiąże się z rozwojem a 1/3 z przeję-
ciem przedsiębiorstw. Z księgowego punktu widzenia, fundusze własne są zasobami 
finansowymi wykazanymi w górnych pozycjach bilansu. Są one trwałe w przeciwień-
stwie do zasobów wykazanych w dolnych pozycjach bilansu, które są wymagalne  
w określonym terminie. Wzmocnienie funduszy własnych umożliwia przedsiębiorstwu 
sfinansowanie zapotrzebowania na fundusze obrotowe oraz, częściowo, inwestycji  
w dziedzinie nieruchomości lub inwestycji materialnych związanych z jego rozwojem, 
bądź przetrwanie etapu trudnej koniunktury.
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Operacja IDES polega na udzieleniu pożyczki kapitałowej przeznaczonej na ułatwie-
nie utworzenia funduszy własnych przy pomocy zysków z rozwoju przedsiębiorstwa. 
Wspomagane przedsiębiorstwa muszą zatem być w stanie osiągnąć wystarczająco 
dobre wyniki.  

Fundusze własne wniesione przez IDES są spłacane po cenie odpowiadającej stopie 
obligacji o tym samym okresie, powiększonej o premię z tytułu ryzyka, które jest rów-
noznaczne z brakiem zabezpieczenia ze strony przedsiębiorstwa oraz charakterem 
wierzytelności ostatniej rangi.

Wartość jego operacji wynosi od 80 tys. EUR do 1 mln. EUR w zależności od ponoszo-
nego ryzyka, w formie subskrypcji papierów handlowych udziałowych.
IDES wkracza do akcji tylko wtedy, gdy bilans netto przedsiębiorstwa jest pozytywny  
i gdy warunki eksploatacji przedsiębiorstwa umożliwiają mu regularne spłaty na rzecz 
IDES i zapewniają mu osiągnięcie płynności w ciągu około 7 lat.

IDES nie obejmuje udziałów spółdzielni.

IDES obejmuje papiery handlowe udziałowe wyemitowane przez spółdzielnie. Spół-
dzielnia zwraca się bezpośrednio do IDES, przedkładając mu plan biznesowy. 
IDES analizuje i przedkłada go z kolei swemu komitetowi zaangażowań na jego co-
miesięcznym posiedzeniu. Następnie IDES informuje spółkę o postępowaniu, umożli-
wiającym jej  emisję handlowych papierów udziałowych, które nabędzie IDES.

Emitent papieru wartościowego będzie płacił każdego roku minimalne odsetki 
ustalone odpowiednio według stóp procentowych rynku finansowego, których część  
(przeważnie 40%) może się zmieniać w zależności od wyników przedsiębiorstwa.
IDES może nabyć także od tego samego podmiotu obligacje zamienne.

Przykład operacji na 
rzecz BIOCOOP

BIOCOOP, największa sieć sklepów niezależnych specjalizujących się w dystrybucji 
bioproduktów  we Francji, osiąga obroty w wysokości 85 mld. EUR. 
Powierzchnie jego sklepów zwiększają się o 15% rocznie.
IDES nabył papiery handlowe udziałowe za 800 tys. EUR w celu udzielenia BIOCOOP 
pomocy w tej fazie rozwoju.

Źródła finansowania 34% ESFIN• 
26% Państwo• 
18% Duże banki z sektora spółdzielczego  • 
(w tym Credit Cooperatif na 1,8 mld. E€)
14% Kasa Depozytowa• 
7% Towarzystwa Pomocy wzajemnej• 
1% Inne• 

Suma Bilansowa Kapitał zakładowy: 30 mln. €
Posiadane udziały : 19 430 651€ w 133 przedsiębiorstwach
Analiza piętnastu dossier rocznie.

 FRANCJA
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OSEO
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 01 41 79 80 00
www.oseo.fr

 OSEO powstało w roku 2005, z połączenia Anvar (Państwowej Agencji Waloryzacji Badań Naukowych, zwanej „Francuską 
Agencją Innowacji” (instytucji państwowej utworzonej w roku 1968) i BDPME - Banku Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(utworzonego pod koniec 1996 roku, wspierającego system bankowy, a nie stanowiącego dla niego konkurencji,) zobowiązanego 
do finansowania i zabezpieczania ryzyka MSP w celu ułatwienia tym ostatnim dostępu do kredytowania..

OSEO działa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Zatrudnienia oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań 
Naukowych. 

 Grupa posiada strukturę naczelną (holding) mającą status zakładu państwowego, o charakterze przemysłowym i zawodo-
wym (Epic) oraz osobowość prawną i finansową samodzielność. 

 Celem OSEO jest finansowanie i wspieranie sektora małych i średnich firm. W celu właściwej realizacji tej misji, OSEO pełni 
trzy dodatkowe funkcje : 
1/wspieranie innowacyjności - z OSEO innowacja (ex-Anvar) 
2/finansowanie inwestycji i cyklu eksploatacyjnego we współpracy z instytucjami bankowymi - z OSEO finansowanie (ex-BDPME) 
3/zabezpieczanie finansowania bankowego i operacji na funduszach własnych - z OSEO gwarancja (ex-Sofaris) 

OSEO prowadzi działalność w trzech podstawowych dziedzinach: 
 -  Wspieranie innowacyjności  
  OSEO innowacja działa na rzecz osób wprowadzających innowacje oraz przedsiębiorców, udzielając porad i pomocy 

 w zarządzaniu projektami a także użyczając narzędzi finansowych podziału ryzyka. Świadczy też pomoc w formie  
 subwencji i zaliczek o zerowej stopie procentowej płatnych ratami w zależności od realizacji programu.

 -  Finansowanie inwestycji i cyklu eksploatacyjnego we współpracy z instytucjami bankowymi
 -  Zabezpieczanie finansowania bankowego i operacji na funduszach własnych (wzmocnienie kapitału). 
 
Efekty działalności 

OSEO udzieliło pomocy w różnej formie prawie 55 tys. przedsiębiorstw, spośród których połowa zatrudnia mniej 
niż 10 pracowników. OSEO skupia szczególną uwagę na najmniejszych przedsiębiorstwach, klientach mających 
więcej trudności niż inni w otrzymaniu dofinansowania. Zgodnie z jego misją, OSEO skoncentrowało swe działania 
na rozwiązaniach o najwyższym poziomie ryzyka. Te rozwiązania dotyczą  62 % operacji grupy, czyli ponad 34 tys. 
przedsiębiorstw i prawie 50 % towarzyszących im programów, co stanowi 4,3 mld. EUR. 

Liczba pracowników - 1 758 

źródła finansowania
 Roczny budżet OSEO Innowacja składa się głównie z dotacji państwowej i ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek. OSEO 

Innowacja jest odpowiedzialne za dodatkowe środki, które powierzają mu Regiony, ministerstwa lub Unia Europejska.
 Dotacje przyznane w roku 2006 przez Państwo osiągnęły 120 mln EUR. Dotacje od Regionów wynosiły 22,2 mln. EUR. 
 Fundusze gwarancyjne OSEO gwarancja wyniosły 185 mln. EUR ,a dotacje regionów  25,7 milionów €.
 OSEO finansowanie przeznaczyło w ciągu roku 2006 dużą część nowych środków długoterminowych na prowadzenie 

swych działań związanych ze współfinansowaniem. Pierwsza partia środków w wysokości 1 mld. EUR na cztery lata 
(2006-2009) została przyznana przez Kasę Depozytową, za zgodą Ministerstwa Gospodarki i Finansów  (250 mln. EUR 
ze środków Codevi rocznie). W roku 2006, OSEO finansowanie zwiększyło liczbę osób refinansujących. W ten sposób,  
otrzymało ono od Caisse d’Epargne (Kasy Pożyczkowej) 501 mln. EUR ze środków Codevi na 10 lat. 

 Przewiduje się, ponadto, uruchomienie z Banque Postale (Bankiem Pocztowym) linii finansowej Codevi w wysokości  
520 mln. EUR na 10 lat.

Suma bilansowa 15 mld. EUR
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Nazwa produktu Pożyczka na założenie przedsiębiorstwa

Rodzaj instrumentu Pożyczka

Przeznaczenie instrumentu Finansowanie niematerialnych potrzeb tworzonego przedsiębiorstwa 

Opis instrumentu Uruchomiona w październiku 2000 roku przez Organy Publiczne, Pożyczka na Założenie 
Przedsiębiorstwa (PCE) ma na celu ułatwienie założenia nowego przedsiębiorstwa bądź  
firmy handlowej. Przydzielana ona jest tylko wtedy, gdy środki finansowe przeznaczone na 
średnio lub długoterminowe finansowanie (firma handlowa, sprzęt, pojazd...) są równoważne 
conajmniej dwukrotnej wartości Pożyczki na Założenie Przedsiębiorstwa (PCE).

Wydatki sfinansowane w ramach tej pożyczki to środki płynne na początek, inwestycje 
niematerialne takie jak koszty handlowe, reklama i ryzyko związane z uruchomieniem 
przedsiębiorstwa.
Pożyczka wspierana jest systematycznie dodatkową pomocą bankową (sfinansowanie 
sprzętu, pojazd...) przez okres 2 lat, w wysokości co najmniej dwukrotnej wartości tejże 
pożyczki. Stopa procentowa, okres kredytowania, gwarancja ustalane są dowolnie przez 
partnera bankowego.

Rodzaj klienta Osoby fizyczne lub prawne w trakcie tworzenia (przyznany nr SIREN) lub MSP założone przed 
mniej niż trzema laty, bez względu na ich dziedzinę działalności (*), które nie skorzystały 
dotychczas z dofinansowania ( 2 lata lub więcej). Przedsiębiorcy nie mogą być zaangażowani 
w inny biznes lub kontrolować inną spółkę. 

Wymagania wobec klienta Mikroprzedsiębiorca musi być wspierany przez sieć.

Korzyści dla klienta Dostęp do kredytu jest sprawą najważniejszą dla bardzo małego przedsiębiorstwa, któremu 
brakuje funduszy własnych, ponieważ kredyt ten zaspokoi potrzeby przedsiębiorstwa  
w zakresie finansowania.
Umożliwia jednostkom, które nie dysponują kapitałem wyjściowym lub zabezpieczeniem, 
dostęp do pożyczki w celu uruchomienia działalności.

Wysokość kredytu Wysokość mieści się pomiędzy 2 000 a 7 000 €

Okres kredytowania 5 lat

Oprocentowanie Stopa procentowa jest taka sama jak stopa pożyczki bankowej według publikowanej 
miesięcznie stopy limitowej.

Sposób spłaty Jej spłata rozpoczyna się dopiero od 6. miesiąca. Dokonywana ona jest w 54 stałych 
miesięcznych ratach.
Bez poręczenia osobistego, i bez gwarancji. 

Opłaty i prowizje Stopa procentowa pożyczki na załozenie przedsiębiorstwa jest taka sama jak stopa 
uzupełniającej pożyczki bankowej, o minimalnym progu ustalonym przez OSEO. 
Każda sieć i każda instytucja bankowa przestrzegają swych własnych procedur. 

Dodatkowa pomoc dla klienta Sieć towarzysząca może śledzić dossier.
Gwarancja „Finansowanie Utworzenia” Oseo daje zabezpieczenie do wysokości 70%  
w przypadku utworzenia ex-nihilo lub operacji podjętej wspólnie przez OSEO i Region,  
oraz do wysokości 50 % w innych przypadkach. 
Operacja zabezpieczająca OSEO:

do 40 000 € pomocy bankowej, zgoda OSEO uzyskiwana jest w ramach aplikacji  • 
„PCE.net” bądź umowy delegacyjnej 
powyżej 40 000 €, wymagana jest uprzednia zgoda dla każdej sprawy osobno,  • 
po przekazaniu dossier najbliższej Dyrekcji Regionalnej OSEO. 

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Każda sieć i każda instytucja bankowa przestrzegają swych własnych procedur.
Każdy twórca projektu powinien przekonać swój bank o tym, że jego projekt jest dobry  
i nakłonić bank do sfinansowania jego inwestycji. 
Dobrze jest wiedzieć, że OSEO może zabezpieczyć pożyczkę bankową aż do 70%, co bardzo 
ułatwia jej uzyskanie. Uzyskanie tej pożyczki bankowej daje z kolei prawo do Pożyczki na 
Założenie Przedsiębiorstwa ( PCE).

Czas trwania oceny aplikacji Termin odblokowania funduszy wynosi 10 dni roboczych począwszy od daty otrzymania  
przez OSEO podpisanej umowy pożyczki.

Dodatkowe wartości socjalne Pomoc na utworzenie małych przedsiębiorstw, dla przedsiębiorców indywidualnych  
będących często w potrzebie.

Od roku 2000, dzięki Pożyczce na Założenie Przedsiębiorstwa wygenerowanych zostało ponad 
100 000 stanowisk pracy. Skorzystało z niej już ponad 75 000 założycieli.
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CREDIT COOPERATIF
33, rue des Trois-Fontanot
BP 211- 92002 NANTERRE CEDEX
Téléphone : + 33 1 47 24 85 00
com@coopanet.coop
www.credit-cooperatif.coop

Rok powstania Crédit Coopératif w aktualnej formie, powstał w  roku 2003, wyniku fuzji dwóch 
banków spółdzielczych: - Crédit Coopératif (z korzeniami w XIX w) i Caisse Centrale 
de Crédit Coopératif założonego  w roku 1938. 

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Głównym zadaniem Crédit Coopératif jest wspieranie rozwoju podmiotów prawnych 
działających w dziedzinie ekonomii społecznej. Credit Cooperatif jest bankiem eko-
nomii społecznej, przedsiębiorstw spółdzielczych lub zrzeszonych, stowarzyszeń, 
towarzystw wzajemnej pomocy, wszystkich instytucji działających na rzecz dobra 
ogólnego we wszystkich dziedzinach: służbie zdrowia i opiece społecznej, kulturze, 
mieszkalnictwie socjalnym, opiece społecznej, dystrybucji, przemyśle, edukacji, 
wzajemnej pomocy, działalności aktywistów, ruchów myślicielskich, sprawiedliwe-
go handlu, etc. 

grupa docelowa stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz ogólnego dobra (stowarzyszenia • 
duże i mniejsze, spółki mieszane, towarzystwa pomocy wzajemnej, przedsię-
biorstwa mieszkalnictwa socjalnego, jednostki samorządu terytorialnego)

spółdzielnie, MSP, zjednoczenia przedsiębiorstw• 

klienci indywidualni• 

oferowane instrumenty Przykład produktu zbiórki oszczędności przeznaczonej na sfinansowanie projektów 
ekologicznych:

CODEVair jest rachunkiem na książeczkę oszczędnościową solidarną bez limitu, 
oprocentowaną na 2,5% rocznie, proponowaną wszystkim klientom indywidualnym 
pragnącym wspierać działania na rzecz ochrony środowiska przy pomocy swych 
oszczędności. 
100% oszczędności ulokowanych na książeczce CODEVair przeznaczonych jest 
na finansowanie po korzystnej stopie procentowej, poprzez PREVair, sprzętu do 
ochrony środowiska: 

ekologicznego centralnego ogrzewania, izolacji termicznej budynków mieszkalnych, • 
zgodnie z założeniami oszczędnościowej gospodarki energią i trwałego rozwoju;

odzyskiwaniem wody deszczowej; • 

urządzeniami fotowoltowymi. • 
Kwoty ulokowane na rachunku CODEVair są dostępne w każdym momencie. 
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PREVair jest pożyczką konsumpcyjną przeznaczoną na sfinansowanie urządzeń 
do ochrony środowiska, na atrakcyjnych warunkach. 
PREVair umożliwia sfinansowanie: 

izolacji termicznej domu mieszkalnego przy użyciu materiałów zaakceptowa-• 
nych w budownictwie mieszkaniowym ekologicznym, 

wymiany ogrzewania przy pomocy różnych opcji oferowanych przez ener-• 
gie odnawialne (piec na drewno lub wkładki grzewcze, energia słoneczna,  
geotermia),

urządzenia fotowoltowe przyłączone do sieci,• 

sprzęt do pozyskiwania wody deszczowej. • 
Umożliwia ona zaciągnięcie pożyczki na okres od 12 do 60 miesięcy w wysokości 
maksimum 10 000 € o stałej stopie procentowej 3,50% TEG rocznie (ubezpiecze-
nie fakultatywne), czyli o stopie oprocentowania książeczki CODEVair + 1%,  z za-
strzeżeniem akceptacji dokumentacji przez Crédit Coopératif oraz przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska odnośnie wybranego materiału. 

Równolegle, PREVair Przedsiębiorstwa uruchomił w tym roku pożyczkę przeznaczo-
ną na sfinansowanie, na atrakcyjnych warunkach, inwestycji w dziedzinie ochrony 
środowiska takich jak:

inwestycje zrealizowane po przeprowadzeniu lub współfinansowania badania • 
ich wykonalności przez Agencję Ochrony Środowiska i Oszczędzania Energii 
(ADEME) lub przez każdą inną instytucję zaaprobowaną przez  Crédit Coopéra-
tif, bądź inwestycje związane z certyfikacją środowiskową.

urządzenia do dostarczania energii elektrycznej uzyskiwanej z energii wiatru, • 
energii słonecznej, wodnej lub biomasy,

inwestycje generujące uzyskanie Certyfikatu Oszczędzania Energii itp.• 

• 
Pożyczka ta w wysokości maksimum  500 000 €  proponowana jest, pod warunkiem 
zaakceptowania dokumentacji, na okres maksimum 10 lat. Może ona pokryć 100% 
kosztów przedsięwzięcia.

Kapitał na dzień 31/12/2006 : 494 miliony euro

Całkowita suma bilansowa na dzień 31/12/2006  10,2 miliardów euro

Całość Funduszy Własnych na dzień 31/12/2006: 1,2 miliarda euro
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Nazwa produktu SICAV CHOIX SOLIDAIRE (SICAV WYBÓR SOLIDARNY)

Rodzaj instrumentu SICAV - Spółka Inwestycyjna o Zmiennym Kapitale

Przeznaczenie instrumentu Inwestowanie w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne oraz w przedsiębiorstwa 
„solidarne” potrzebujące finansowania takiego, jakiego nie znajdują w klasycznym sektorze 
bankowym; mogą one dzięki temu korzystać ze środków finansowych po obniżonych 
kosztach.

Opis instrumentu SICAV CHOIX SOLIDAIRE wyróżnia się tym, że  z jednej strony inwestuje w udziały francuskich  
i europejskich przedsiębiorstw solidarnych nie notowanych na giełdzie papierów wartościowych, 
z drugiej strony w przedsiębiorstwa większych rozmiarów, wyselekcjonowane na podstawie 
kryteriów trwałego rozwoju i finansów.
Zarząd określa przeznaczenie aktywów w celu zapewnienia spółce maksymalnie dużej 
konkurencyjności, poprzez ograniczenie udziału w papierach solidarnych do 10% a w akcjach 
do maksimum 35%, inwestując resztę w dochody ze stóp procentowych.
Etyczny komitet ekspertów ustala kryteria selekcji przedsiębiorstw, opierając się na skali 
pięciu kryteriów wyłonionych przez VIGEO oceniających jakość relacji przedsiębiorstwa z jego 
pracownikami, jego naturalne środowisko, jego klientów i dostawców, jego akcjonariuszy, 
spółkę cywilną.
CHOIX SOLIDAIRE kładzie w ten sposób nacisk na konkurencyjność i na poczucie odpowie-
dzialności.

Rodzaj klienta Osoby fizyczne i prawne

Wymagania wobec klienta Warunki subskrypcji: codziennie (J) przed godziną 11.30 po cenie likwidacyjnej dnia (J) (kurs 
nieznany). Płatność (J+1)

Korzyści dla klienta Oprócz konkurencyjnych lokat i uczestnictwa w udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom 
solidarnym, 
Dla klientów indywidualnych: od 1 stycznia 2008, stopa procentowa odpisu ryczałtowego 
uwalniającego (PLF) zwiększa się z 16% do 18%, dodać do niej należy 11% odpisów 
socjalnych. Łącznie daje to 29% w systemie prawa powszechnego. 
W celu zabezpieczenia dywidend z oszczędzania solidarnego z opcją podziału zysku, jeden  
z artykułów ustawy finansowej przyznaje im, w ramach odstępstwa, stopę procentową 
odpisu ryczałtowego  uwalniającego (PLF)  w wysokości tylko 5%. Powiększona o 11%, daje 
ona zatem 16% zamiast 29%. 

Okres lokaty Zalecany okres lokaty : > 2 lata
Waloryzacja OPCVM : codziennie

Oprocentowanie Stopa procentowa lokaty : Konkurencyjna z końca roku 2006 : 3,79%
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Opłaty i prowizje Prowizja subskrypcyjna : 1.00% TTC• 

Prowizja od odkupu : brak• 

Pobrane koszty zarządzania : 0.90% netto• 

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

CHOIX SOLIDAIRE jest Spółką Inwestycyjną o Zmiennym kapitale, zróżnicowaną. Zarządzanie 
nią cechuje równowaga pomiędzy ryzykiem odsetkowym a ryzykiem akcyjnym (maksimum 
35% portfela).

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

Przedsiębiorstwa solidarne : 
Są to przedsiębiorstwa, które rozwijają działalność w zakresie pomocy indywidualnej, usług 
w relacji bezpośredniej z osobą finansowaną, trwałego rozwoju, sprawiedliwego handlu, 
mieszkalnictwa socjalnego, ochrony środowiska...Za przedsiębiorstwa solidarne uznawane 
są przedsiębiorstwa nie notowane na rynku giełdowym, mogące mieć taki sam statut jak 
spółdzielnia, towarzystwo pomocy wzajemnej, stowarzyszenie, spółka, której zarządzający 
zostają wybrani bezpośrednio lub pośrednio przez pracowników, członków lub wspólników.
Są to także przedsiębiorstwa, w których co najmniej 1/3 pracowników stanowią osoby młode, 
wykluczone na margines życia społecznego lub uznane za niepełnosprawne.
Prefekt departamentu wydaje zgodę przedsiębiorstwom, które podlegają mu terytorialnie.

Przedsiębiorstwa solidarne korzystające z funduszy SICAV prowadzą działalność  w następu-
jących dziedzinach:

Mikrofinanse i finanse solidarne (ADIE, NEF, Banca Etica, Caisse Solidaire Nord-pas-de-• 
Calais)

Domy spokojnej starości bez celów zarobkowych (Pierre Angulaire)• 

Służba zdrowia i opieka społeczna (Bank für Sozialwirtschaft)• 

Mieszkania socjalne (mieszkalnictwo solidarne, Chênelet Insertions, Finantoit)• 

Pomoc w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw (Boutiques de Gestion de Paris IdF, • 
Garrigue)

Niepełnosprawni (Websourd)• 

Energia odnawialna (Enercoop)• 

Handel sprawiedliwy (Alter Eco, Artisanat SEL, Max Havelaar, Ethiquable)• 

Rozwój Północ-Południe (Acted, GRET).• 

Dodatkowe wartości socjalne 
i solidarnościowe

Udział papierów wartościowych solidarnych nie notowanych na giełdzie, finansowanych przy 
pomocy funduszy własnych (weksel własny, obligacje itp.): 7,95% funduszy zainwestowanych 
przez SICAV Choix Solidaire w końcu roku  2006.

Aktywa netto na dzień 03/01/2008 : 37,10M€
Choix Solidaire jest brana pod uwagę przy planach oszczędzania przedsiębiorstw i planach 
zbiorowego oszczędzania emerytalnego.
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Grupa Credit Mutuel
Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France 
and Savoie-Mont Blanc

Savoy
Mont Blanc
99, avenue de Genève
B.P. 564
74054 Annecy Cedex
04 50 88 36 00
04 50 57 91 69

Centre Est Europe
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 09
03 88 14 88 14
03 88 14 67 00

Sud-Est
8-10, rue Rhin-et-Danube
C.P. 111
69266 Lyon Cedex 09
04 72 20 65 65
04 72 20 67 62

Ile-de-France
1, rue de la Tour des Dames
75009 Paris
01 55 31 70 70
01 55 31 71 00

Forma prawna Public limited company, spółka giełdowa

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Historia powstania Credit Mutuel sięga 1847 r., kiedy to pod wpływem impulsu 
Frederica-Guillaume Raiffeisena zostało stworzone stowarzyszenie pomagające 
finansowo ubogim rolnikom. Inicjatywa ta z czasem się rozwijała, nawiązując 
jednak wciąż do tradycji i wartości, dla których powstała.

Charakterystyka 
wspieranych inicjatyw  
i podmiotów 

Credit Mutuel wspiera osoby oraz  instytucje, które przyczyniają się do wspierania 
rozwoju regionalnego. Udziela preferencyjnych kredytów małym i średnim przed-
siębiortwom oraz rolnikom. Uczestniczy również w rządowym programie pomocy 
osobom biorącym kredyt hipoteczny.

Oferowane instrumenty 
i produkty 

szeroki zakres oferty, w zakresie m.in. kont bieżących, lokat oszczędnościowych, 
kredytów, ubezpieczeń oraz innych usług; część produktów ma zadanie wspie-
rać małe i średnie przedsiębiorswa (Cred’ Opportunite), udzielać kredytów na 
zasadzie „wzajemnego zabezpieczenia” (Cred’ union) czy pomagać rolnikom 
(Eurocompte Agri)

Rok założenia 1847

Model działania  bank spółdzielczy

liczba pracowników 58 380

Źródła finansowania działalność operacyjna

Fundusze własne/ 
 suma bilansowa

24 322 EUR / 482 676 EUR
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Nazwa produktu Livret de Développement Durable

Rodzaj instrumentu lokata oszczędnościowa

Przeznaczenie instrumentu pieniądze zgromadzone na tego typu lokacie pozwalają finansować inwestycje małych  
i średnich przedsięwzięć oraz lokalne społeczności wspierające te przedsięwzięcia; lokata 
umożliwia aktywny udział w finansowaniu małych, regionalnych przedsiębiorstw, a przez to 
przyczynia się do rozwoju regionalnego

Opis instrumentu jest to konto oszczędnościowe, na którym pieniądze klienta są zawsze dostępne, 
zakładane na czas nieokreślony.

Rodzaj klienta wszelkie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Francji.

Korzyści dla klienta możliwość wpływania na rozwój swojego regionu oraz satysfakcja z przekazywanej pomocy

Maksymalna wartość kredytu / 
minimalna wartość wkładu

minimalna wartość wkładu to 15 euro, maksymalna - 6 000 euro, nie licząc kapitalizacji 
odsetek

Okres kredytowania / okres 
lokaty 

bez ograniczeń

Oprocentowanie 3% rocznie

Sposób spłaty środki na lokatę można wpłacać w gotówce, czekiem, przelewem lub za pomocą stałego 
zlecenia.

Opłaty i prowizje -

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

-

Dodatkowa pomoc dla klienta -

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

możliwość założenia konta on-line lub umówienia się z agentem.

Metody oceny ryzyka -

Czas trwania oceny aplikacji brak danych

 FRANCJA
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SOFINEI - Société de Financement
                 des Entreprises d’insertion 
(Spółka finansująca przedsiębiorstwa prze-
ciwdziałające wykluczeniu społecznemu)
SOFINEI 
18-20, rue Claude Tillier
75012 PARIS 
Tél: +33 1 53 27 34 80
Fax: +33 1 53 27 34 80
contact@sofinei.fr ou cnei@cnei.org 
http://www.cnei.org

 FRANCJA

SOFINEI został utworzony w roku 2005 przez Krajową Radę Przedsiębiorstw przeciwdziałających wykluczeniu 
społecznemu (CNEI), IDES i Credit Cooperatif. Jego zadaniem jest inwestowanie w przedsiębiorstwa przeciw-
działające wykluczeniu społecznemu. 

SOFINEI obejmuje mniejszościowe udziały w przedsiębiorstwach przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. 

Przedsiębiorstwa przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zatrudniają osoby, borykające się z trudnościa-
mi społecznymi i zawodowymi. Proponują im indywidualny tryb przekwalifikowania społecznego i zawodowego, 
opartego na zapewnieniu im pracy, co umożliwia im trwałą integrację, samodzielność i przynależność obywa-
telską.  Ta misja przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest przedmiotem porozumienia zawartego z wła-
dzami państwowymi: DDTEFP (Departamentalna Dyrekcja Pracy, Zatrudnienia i Przystosowania Zawodowego), 
po konsultacji z CDIAE (Departamentalną Radą do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu poprzez 
Działalność Gospodarczą). 
Pracownicy włączani w życie społeczne są zatrudniani na mocy specjalnej umowy o pracę, będącej „Umową  
o pracę na czas włączenia do życia społecznego” ważną 24 miesiące, odnawialną dwukrotnie, będącą umową 
uprzywilejowaną.  
Te stanowiska pracy objęte są finansowaniem publicznym, które kompensuje niedostateczną produktywność 
pracowników na początku kontraktu oraz konieczność uruchomienia dodatkowych środków i wspierania pra-
cowników przez przedsiębiorstwo przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu do osiągnięcia wyznaczonych 
celów. Wynagrodzenie związane z misją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest ustalane wspólnie  
z organami publicznymi i obejmuje:

świadczenia na rzecz włączenia pracowników do życia społecznego i zawodowego • 
objęcie szczególną opieką pracowników • 
częstą fluktuację pracowników • 
dodatkowe działania społeczno-zawodowe, niezbędne do zapewnienia pracownikom stałego zatrudnienia.• 

Kryteria przynależności do SOFINEI każdego chętnego przedsiębiorstwa:
niezaleganie ze składkami ;• 
status „Przedsiębiorstwa solidarnego” ;• 
posiadanie znaku « Qualirei » lub formalne podjęcie kroków w celu jego uzyskania ;• 
status udziałowca SOFINEI poprzez uzyskanie minimum 1% wnioskowanej pomocy, przy minimum 90€,  • 
co stanowi wartość trzech udziałów.

Sposoby pomocy SOFINEI:
przy użyciu kapitału i rachunku bieżącego wspólnika ;• 
poprzez pożyczkę udziałową ;• 
poprzez wkład wspólników (z prawem jego odzyskania) ;• 
kwoty pomiędzy 7 500 i 50 000 euro ;• 
na minimalny okres pięciu lat, z automatycznym przedłużeniem z roku na rok aż do 12 lat ;• 
stopa procentowa ustalona na 4% rocznie. • 

Kapitały własne: 1,7 mln. € .
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Adventure Capital Fund 
7th floor, IBEX House, 
42-47 Minories,
London EC3N 1DY
Tel: 020 7488 3455
E-mail: info@adventurecapitalfund.org.uk
www.adventurecapitalfund.org.uk

Adventure Capital Fund jest instytucją publiczną, oferującą zwrotną lub miesza-
ną (kredyt  + grant) pomoc finansową podmiotom ekonomii społecznej. Środki 
publiczne przekazywane Adventure Capital Fund pochodzą przede wszystkim  
z  budżetu centralnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Adventure Capital Fund powstał dzięki współpracy czterech instytucji publicznych, 
które stworzyły oddzielną spółkę zarządzającą finansami. Posiada ona status 
organizacji charytatywnej. Głównym celem ACF jest wzmacnianie samodzielności 
finansowej organizacji pozarządowych, poprzez rozwój przedsięwzięć, generują-
cych dla nich przychody. 

rok założenia 2002 rok

grupa docelowa Organizacje zajmujące się działalnością społeczną, niezależne od podmiotów pu-
blicznych i komercyjnych, planujące rozwój działalności gospodarczej jako niezależ-
nego źródła finansowania. Fundusz nie wspiera osób fizycznych.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

ACF proponuje modele finansowania zwrotnego dostosowane do potrzeb pod-
miotów ekonomii społecznej. Bank jest elastyczny w kwestii warunków i modelu 
spłaty kredytu. W umiejętny sposób łączy finansowanie zwrotne z bezzwrotnym 
- część kredytu przyznawana jest organizacjom w formie grantów, najczęściej  
w proporcjach: 70% kredytu, 30% grantu. ACF pomaga wzmacniać aspekt niezależ-
ności finansowej (i nie tylko finansowej), mający kluczowe znaczenie dla działalno-
ści podmiotów trzeciego sektora.

oferowane instrumenty • „Cierpliwy kredyt” 
• dotacje – stosowane wyjątkowo 

forma prawna spółka z.o.o. 

zasięg działania Anglia

liczba pracowników 4

źródła finansowania Środki przekazywane w transzach przez administrację publiczną

wspierające instytucje ministerstwa, z inicjatywy których powstał Adventure Capital Fund

uwagi, możliwość 
przeniesienia rozwiązań 
na rynek polski

Trudno stwierdzić jakim zainteresowaniem cieszyłaby się podobna inicjatywa  
w Polsce, ze względu na stosunkowo niski odsetek organizacji pozarządowych, pro-
wadzących działalność gospodarczą. Projekt taki mógłby odnieść sukces, gdyby 
finansowanie połączone było z doradztwem na temat wykorzystania uzyskanego 
kapitału.

WIELKA BRYTANIA
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Nazwa produktu Patient loan (cierpliwy kredyt)

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu długoterminowe finansowanie rozwoju i działalności organizacji

Opis instrumentu „cierpliwy kredyt”, tj. instrument finansowania będący formą pośrednią pomiędzy 
kredytem, a inwestycją kapitałową. Spłaty kredytu są uzależnione od przychodów, które 
generuje przedsięwzięcie.

Rodzaj klienta organizacje zajmujące się działalnością społeczną, chcące wzmocnić swą niezależność 
ekonomiczną.

Wymagania wobec klienta wymaga się udokumentowanego doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej społecz-
ności, umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia działań i osobistego zaangażowania  
w realizowaną działalność.

Korzyści dla klienta możliwość uzyskania kredytu z długim okresem spłaty • 
możliwość elastycznego kształtowania spłat kredytu• 
nawet 7-letnia karencja w spłacie kapitału• 
brak wymogu zabezpieczenia kredytu• 
oprocentowanie określane indywidualnie dla każdego projektu• 

Maksymalna wysokość kredytu 450 tys. GBP

Okres kredytowania zazwyczaj do 10 lat

Oprocentowanie ustalane indywidualnie 

Sposób spłaty elastyczny, ustalany w zależności od projektu. Może uwzględniać planowane wpływy orga-
nizacji. Możliwe jest przyznanie przez fundusz 7-letniej karencji w spłacie kapitału.

Opłaty i prowizje www.adventurecapitalfund.org.uk

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

ocena dotychczasowej działalności organizacji• 
poznanie organizacji poprzez częste kontakty już od momentu zgłoszenia chęci • 
ubiegania się o wsparcie
ocena projektu• 
aktywa organizacji (jeśli organizacja takimi dysponuje)• 

Dodatkowa pomoc dla klienta pomoc pracownika funduszu w przygotowaniu wniosku• 
doradztwo w zakresie identyfikacji ryzyka i zarządzania organizacją• 

Sposób składania aplikacji/
proces składania wniosków

do organizacji występującej o wsparcie zostaje wysłany pracownik funduszu, którego • 
zadaniem jest poznanie organizacji i pomoc w przygotowaniu wniosku
na podstawie oceny tej wstępnej oceny organizacja może otrzymać ofertę przyznania • 
kredytu w pełnej wysokości lub tylko propozycję sfinansowania pewnych działań  
(np. badawczych)
przy ocenie projektów fudusz stosuje metodykę, która jest dostępna w internecie• 

Czas trwania oceny aplikacji do 6 miesięcy

WIELKA BRYTANIA
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Triodos Bank
Brunel House11 The Promenade
Bristol BS8 3NN
Tel: 0117 973 9339 
Fax: 0117 973 9303
e-mail: mail@triodos.co.uk
www: www.triodos.co.uk

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Założycielami Triodos Foundation, a następnie Triodos Bank było czterech spe-
cjalistów w dziedzinie prawa, zarządzania, bankowości oraz prawa podatkowego 
interesujących się możliwością odpowiedzialnego inwestowania.

Misją banku jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które:
umożliwiają osobom prywatnym i instytucjom inwestowanie w sposób etyczny• 
wspierają projekty mające na celu poprawę jakości życia ludzi (oddziaływanie • 
na środowisko społeczne i ekologiczne)

rok założenia 1995 (Triodos Bank UK), Triodos Foundation działa od 1971 roku.

grupa docelowa Triodos kieruje swoją ofertę do:
osób i instytucji chcących wspierać rozwój przedsięwzięć społecznych• 
podmiotów szukających środków finansowych na przeprowadzenie swoich projektów• 

Do tej drugiej grupy należą: organizacje pozarządowe (w tym religijne), przedsię-
biorstwa społeczne i inne realizujące projekty w sferach: ochrony zdrowia, edu-
kacji, kultury, energetyki alternatywnej, technologii przyjaznych dla środowiska, 
rolnictwa ekologicznego.

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Triodos pośredniczy w przepływie środków od osób i instytucji zainteresowanych 
etycznymi inwestycjami do instytucji chcących takie inwestycje przeprowadzić.
Dodatkowo, Triodos wspiera  podmioty ekonomii społecznej oferując im obsługę 
finansową (prowadzenie rachunków bieżących)

oferowane instrumenty Rachunki bieżące i lokaty dla organizacji charytatywnych i przedsiębiorstw • 
społecznych
Rachunki oszczędnościowe dla osób pragnących wspierać wybrane inicjatywy • 
(do wyboru 10 rachunków)
Inwestycje venture capital (przy wykorzystaniu własnych środków)• 
EThex – platforma umożliwiająca kupno i sprzedaż obligacji kilku wybranych • 
przedsięwzięć etycznych
Doradztwo w poszukiwaniu inwestorów (raising capital)• 
Usługi • 

forma prawna Brytyjski oddział holenderskiej Triodos Bank NV (sp. z o.o.) ; fundusz Triodos Rene-
wables ma formę prawną spółki akcyjnej

zasięg działania przede wszystkim obszar Wielkiej Brytanii, finansowane są jednak również projekty 
w krajach takich jak Boliwia czy Kazachstan.

liczba pracowników 300

źródła finansowania kapitał własny, depozyty klientów, emisje obligacji

wspierające instytucje Grupa bankowa Triodos wywodzi się z Triodos Foundation, fundacji, która obecnie 
przyznaje granty na realizację projektów społecznych i ekologicznych.

WIELKA BRYTANIA
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Nazwa produktu Rachunki oszczędnościowe “Saver” (Triodos Saver, Triodos Mini-Cash ISA;  
Triodos Regular Saver; Triodos Young Saver)

Przeznaczenie instrumentu Instrument lokowania środków finansowych dla osób zainteresowanych jednoczesnym 
oszczędzaniem i wspieraniem inicjatyw ważnych ze społecznego punktu widzenia. 

Opis instrumentu Rachunki oszczędnościowe, na których gromadzone są środki pozwalające na finansowanie 
(w formie kredytów i inwestycji) przedsięwzięć tworzących „społeczną wartość dodaną”.

Rodzaj klienta Bez ograniczeń formalnych; także osoby niepełnoletnie (Triodos Young Saver); klient musi 
godzić się na niższe oprocentowanie wkładu (np. Barclays Bank oferuje 2 razy wyższe 
oprocentowanie).

Korzyści dla klienta Konta mają cechy zwykłych kont oszczędnościowych, a dodatkowo dają:

wygodną możliwość włączenia się w realizację projektów o charakterze społecznym, • 
ekologicznym itd.

gwarancję przeznaczenia środków na ważne społecznie projekty • 

elastyczne oprocentowanie wkładu – oprocentowanie jest zależne od wysokości wkładu • 
i przewidzianego okresu wypowiedzenia umowy (33 dni, 90 dni lub 1 rok)

premię po upływie określonego okresu – np. 1% po upływie każdych 5, 8 lub 10 lat • 
(Triodos Young Saver)

Maksymalna wartość Brak;
wartość minimalna wkładu: już od 25 GBP (Triodos Young Saver, Triodos Regular Saver) 
lub 500 GBP (pozostałe konta).

Okres Brak ograniczeń

Oprocentowanie ok. 2% rocznie. Oprocentowanie zależy od wysokości wkładu i przewidzianego okresu 
wypowiedzenia umowy (33 dni, 90 dni lub 1 rok).

Sposób wpłaty Jednorazowo lub wpłaty rozłożone w czasie (także regularnie np. comiesięcznie); przelew 
lub czek.

Prowizje i opłaty Informacja dostępna na życzenie.

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.

WIELKA BRYTANIA
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Nazwa produktu rachunki oszczędnościowe affinity 
(10 do wyboru) m.in.: Amnesty Saver

Rodzaj instrumentu Depozyt etyczny

Przeznaczenie instrumentu Oszczędzanie przy jednoczesnym wspieraniu wybranej przez siebie organizacji (można 
wybrać jedną spośród 10 organizacji)

Opis instrumentu Cechą odróżniającą te rachunki oszczędnościowe od zwykłych, oferowanych przez 
większość banków, jest to, że  0,25% średniego salda (w ciągu roku) jest przekazywane 
przez Bank na konto wybranej organizacji. Pozostała część środków należy oczywiście do 
klienta, klient otrzymuje naliczane odsetki.

Rodzaj klienta Bez ograniczeń formalnych; klient musi godzić się na niższe oprocentowanie wkładu

Korzyści dla klienta Dodatkowymi korzyściami tych rachunków w porównaniu ze zwykłymi rachunkami oszczęd-
nościowymi są:

łatwość włączenia się w realizację projektów o charakterze społecznym, ekologicznym itd.• 
gwarancja przeznaczenia środków na ważne społecznie projekty • 
możliwość wycofania środków z zachowaniem 33 dniowego okresu wypowiedzenia• 

Maksymalna wysokość Brak górnego ograniczenia; wartość minimalna wkładu wynosi 100 GBP.

Okres Nie jest ograniczony

Sposób wpłaty Jednorazowo lub wpłaty rozłożone w czasie (także regularnie np. comiesięcznie); przelew 
bankowy lub czek

prowizje i opłaty Informacja dostępna na życzenie 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line

Nazwa produktu Self Invested Personal Pension

Rodzaj instrumentu „indywidualne konto emerytalne”

Przeznaczenie instrumentu Gromadzenie środków na emeryturę przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw społecznych 

Opis instrumentu Lokata pozwalająca  klientom Banku gromadzić środki na emeryturę. Zebrane środki 
Bank przeznacza na finansowanie projektów społecznych.

Rodzaj klienta Lokata może zostać założona przez instytucję zarządzającą planem emerytalnym (na 
życzenie oszczędzającego)

Korzyści dla klienta łatwa forma włączenia się w realizację projektów o charakterze społecznym, ekologicz-• 
nym itd.
gwarancja przeznaczenia środków na ważne społecznie projekty • 
możliwość wycofania środków z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia• 
coroczna informacja o przeznaczeniu środków• 

Maksymalna wartość Brak limitu

Okres Brak ograniczeń

Oprocentowanie Zgodne z taryfą Banku

Sposób wpłaty Jednorazowo lub wpłaty rozłożone w czasie (także regularnie np. comiesięcznie); przelew 
bankowy lub czek.

Opłaty i prowizje Informacja dostępna na życzenie 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.

WIELKA BRYTANIA
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Nazwa produktu Triodos Renewable Energy Bond

Rodzaj instrumentu Obligacje etyczne

Przeznaczenie instrumentu Emitując obligacje, bank gromadzi środki na finansowanie projektów związanych z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii.

Opis instrumentu Obligacje o stałym oprocentowaniu; dzienne naliczanie odsetek; obligacje wykupywane po 
okresie 2 lat; wielkość emisji jest ograniczona.

Rodzaj klienta Jedyny wymóg formalny: ukończenie 16 roku życia

Korzyści dla klienta łatwa forma włączenia się w realizację projektów związanych z energetyką alternatywną• 
stałe, dość wysokie oprocentowanie • 

Maksymalna wartość Wartość inwestycji w obligacje musi mieścić się w przedziale 2 500 – 10 000 GBP 

Okres 2 lata

Oprocentowanie 4,5 % rocznie (efektywna stopa)

Sposób wpłaty przelew bankowy lub czek

Opłaty i prowizje Informacja dostępna na życzenie 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.

Nazwa produktu Ethex

Rodzaj instrumentu Platforma umożliwiająca nabywanie i zbywanie obligacji emitowanych przez organizacje 
społeczne.

Przeznaczenie instrumentu Instrument umożliwiający obrót obligacjami organizacji społecznych

Opis instrumentu Rynek na którym dokonywane są transakcje obligacjami. Zlecenia można składać w spo-
sób ciągły, transakcje dokonywane są w jednym określonym dniu miesiąca. Sprzedający 
i kupujący są obciążeni marżą w wysokości 1% wartości transakcji (ale nie mniej niż 5 
GBP).

Rodzaj klienta Osoby zainteresowane lokowaniem środków w obligacje organizacji społecznych 
(posiadacze obligacji i dopiero planujący zakup takich obligacji).

Korzyści dla klienta a)łatwa forma włączenia się w realizację projektów o charakterze społecznym, • 
ekologicznym itd.
b)zwiększenie płynności obligacji• 

Oprocentowanie Ustalane przez emitenta; cena obligacji opiera się na rekomendacji przygotowywanej  
w oparciu o dane na temat wysokości stopy procentowej i tempa inflacji.

Sposób wpłaty przelew bankowy lub czek

Opłaty i prowizje 1% wartości transakcji (nie mniej niż 5 GBP) płacona zarówno przez sprzedającego jak i ku-
pującego 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.
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Nazwa produktu Rachunek bieżący dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw  
zorientowanych na cele społeczne

Rodzaj instrumentu Rachunek bieżący

Przeznaczenie instrumentu Bieżąca obsługa finansowa organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, których działanie 
przynosi „społeczną wartość dodaną”.

Opis instrumentu Rachunek bieżący dający możliwość korzystania ze zleceń stałych,  poleceń zapłaty, 
czeków oraz płatności międzynarodowych. Możliwe korzystanie z kredytu w rachunku 
bieżącym (na życzenie).

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność, która nie jest zorien-
towana wyłącznie na osiąganie zysku.

Korzyści dla klienta a)brak określonego minimalnego salda początkowego• 
b)zlecenia stałe i polecenia zapłaty• 
c)możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym• 

Oprocentowanie 0,2% rocznie

Sposób wpłaty przelew bankowy lub czek

Opłaty i prowizje Informacja dostępna na życzenie 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.

Nazwa produktu rachunek oszczędnościowy dla klientów instytucjonalnych (organizacje)  
(5 rachunków do wyboru - 5 wspieranych dziedzin)

Rodzaj instrumentu Rachunek oszczędnościowy 

Przeznaczenie instrumentu Lokowanie nadwyżek i rezerw finansowych na rachunku oszczędnościowym z jednoczesnym 
wsparciem ważnych społecznie inicjatyw. 

Opis instrumentu Rachunek oszczędnościowy. Lokując środki na jednym z rachunków klient decyduje  
o organizacji (lub przynajmniej dziedzinie), która zostanie wsparta. Klient może wybrać 
wersję rachunku: a vista bądź umożliwiającą wycofanie środków z zachowaniem 33 dnio-
wego okresu wypowiedzenia. Do rachunku a vista wydawana jest książeczka czekowa. 
Okres kapitalizacji odsetek wynosi 1 dzień, wypłata odsetek następuje na zakończenie 
każdego kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia); odsteki mogą zostać 
dopisane do rachunku bądź przelane na rachunek w innym banku. 

Rodzaj klienta Klienci instytucjonalni

Korzyści dla klienta a)łatwa forma włączenia się w realizację tego rodzaju projektów społecznych, które uważa • 
się za najważniejsze 
b)dostępność wersji a vista• 

maksymalna wartość Brak;
minimalna wartość wkładu: 5000 GBP (uznawana także za minimalną kwotę umożliwiającą 
utrzymanie optymalnej stopy zwrotu)

Okres -

Oprocentowanie 2% rocznie

Sposób wpłaty przelew bankowy lub czek

Opłaty i prowizje Tabela dostępna na życzenie banku

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Wypełnienie wniosku dostępnego po zamówieniu telefonicznym bądź on-line.

 Źródło: www.triodos.co.uk

WIELKA BRYTANIA
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Charity Bank 
PO Box 398
194 High Street,
Tonbridge,
Kent TN9 9BD
Tel: 01732 774040
Fax: 01732 774069
E-mail: enquiries@charitybank.org
www.charitybank.org

Charity Bank jest pierwszym angielskim bankiem, posiadającym jednocześnie licencję bankową oraz status 
organizacji non-profit. Licencja bankowa pozytywnie wpływa na jego wiarygodność jako instytucji finansowej, 
przez co umożliwia gromadzenie większej ilości i wyższej wartości depozytów. 

Charity Bank został założony wyłącznie w oparciu o kapitał prywatny.Działalność Banku ma przyczynić się 
do krzewienia kultury finansowania zwrotnego w trzecim sektorze. Granty nie są najczęściej w stanie pokryć 
wszystkich kosztów działalności organizacji pozarządowych. Założyciele Charity Bank wychodzą z założenia, że 
finansowanie zwrotne jest nowoczesnym narzędziem rozwoju trzeciego sektora. 

Bank stara się wspierać tylko te organizacje, które chcą realizować projekty społeczne, a nie mają szans na 
finansowanie w komercyjnych bankach. Pierwszorzędne znaczenie ma dla banku chęć prowadzenia działań po-
zytywnie wpływających na społeczności. Kwestia formy organizacji ubiegającej się o finansowanie jest wtórna 
dlatego Charity Bank finansuje lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społeczne, ale także przedsiębior-
stwa komercyjne. Bank zatrudnia 40 pracowników, ma jednak ambitne plany. Do 2010 roku planuje ponad 
dwukrotny wzrost kapitałów. Liczba udzielonych przez bank kredytów wzrosła w 2006 roku o ponad połowę. 
Zdaniem Malcolma Hayday’a, dyrektora generalnego Charity Bank to znak, że finansowanie zwrotne stało się 
jednym z głównych źródeł dochodu wielu organizacji pozarządowych.

Rok założenia:
Bank został założony w 2002 roku. Jednak jego powstanie zostało poprzedzone dość długimi (5-6 letnimi) 
badaniami pilotażowymi

Charity Bank oferuje następujące instrumenty:
rachunki oszczędnościowe dla klientów indywidualnych• 
rachunki oszczędnościowe dla klientów korporacyjnych• 
kredyty• 
gwarancje kredytowe dla podmiotów ekonomii społecznej i inicjatyw społecznych• 

Kredyty udzielone przez bank pomogły sfinansować między innymi:
• budowę nowego pawilonu dla klubu krykietowego w Settle
• program modernizacyjny w Spurriergate, mający na celu poprawę dostępu osób  niepełnosprawnych do 

sklepów, restauracji
• zakup i modernizację siedziby agencji rozwoju w Calderdale, oferującej wsparcie infrastrukturalne 

lokalnym  społecznościom
 
Źródła finansowania banku:

• Depozyty składane przez osoby prywatne i firmy
• Depozyty składane w CAF (Charities Aid Foundation)Bank
• Kapitał własny
• darowizny

Uwagi, możliwość przeniesienia rozwiązań do Polski:
Udziałowcami Charity Banku jest Fundacja Charities Aid (CAF), bank komercyjny Barclay’s Bank oraz  
14 fundacji i trustów. Prawo głosu i zysku posiada jedynie Fundacja Charities Aid.
Potwierdzeniem widocznego, pozytywnego oddziaływania oraz profesjonalizmu działania banku jest 
przyznanie mu w 2007 roku nagrody „2007 CHARITY TIMES AWARD”.
.
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Nazwa produktu Community Reinvestment Account / Small Steps Account

Rodzaj instrumentu Rachunek oszczędnościowy 

Przeznaczenie instrumentu Regularne oszczędzanie środków (comiesięczne wpłaty), przy jednoczesnym wspieraniu 
inicjatyw społecznych. Deponowane środki są przeznaczane na kredyty dla podmiotów 
prowadzących projekty społeczne. 

Opis instrumentu Rachunek oszczędnościowy dający Bankowi możliwość pozyskania środków na wsparcie 
projektów społecznych. Depozytariusz decydując o wysokości oprocentowania (przedział 
0-2 punkty %) ma wpływ na cenę kredytów udzielanych przez Bank. Odsetki mogą być 
reinwestowane lub wycofane przez depozytariusza.

Rodzaj klienta Osoby fizyczne. Small Steps Account: także osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia).

Korzyści dla klienta udział w realizacji projektów społecznych• 
możliwość regularnego oszczędzania nawet bardzo małych kwot (od 10 GBP)• 
korzyści ekonomiczne: zwrot kapitału + odsetki wypracowane przez kapitał• 
możliwość rezygnacji z części (całości) przysługujących odsetek – wpływ na • 
oprocentowanie kredytów

Max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

10 GBP

Okres kredytowania/ 
okres lokaty

Lokata może zostać rozwiązana z zachowaniem 180- lub 365-dniowego okresu wypowie-
dzenia.

Oprocentowanie 0-2% rocznie (efektywne oprocentowanie: 0-2,04 %)

Nazwa produktu Social Capital Account 

Rodzaj instrumentu Rachunek oszczędnościowy dający możliwość wyboru długości okresu wypowiedzenia

Przeznaczenie instrumentu Lokowania środków przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw społecznych. Deponowane 
środki są przeznaczane na kredyty dla podmiotów prowadzących projekty społeczne.  

Opis instrumentu Rachunek oszczędnościowy dający Bankowi możliwość pozyskania środków na wsparcie 
projektów społecznych. Depozytariusz decydując o wysokości oprocentowania (przedział 
0-2 punkty %) ma wpływ na cenę kredytów udzielanych przez Bank. Odsetki mogą być 
reinwestowane lub wycofane przez depozytariusza.

Rodzaj klienta osoby fizyczne / klienci korporacyjni. 

Korzyści dla klienta udział w realizacji projektów społecznych • 
korzyści ekonomiczne: zwrot kapitału + odsetki wypracowane przez kapitał• 
możliwość rezygnacji z części (całości) przysługujących odsetek – wpływ na • 
oprocentowanie kredytów udzielanych przez Bank

Max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

-

Okres kredytowania/ 
okres lokaty

Lokata może zostać rozwiązana z zachowaniem 90-, 180- lub 365-dniowego  
okresu wypowiedzenia.

Oprocentowanie 0-2% rocznie (efektywne oprocentowanie: 0-2,04 %)
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Nazwa produktu Building Assets Account

Rodzaj instrumentu Lokata

Przeznaczenie instrumentu Długoterminowe lokowanie środków przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw społecznych. 
Deponowane środki są przeznaczane na kredyty dla podmiotów prowadzących projekty 
społeczne. 

Opis instrumentu Rachunek oszczędnościowy dający Bankowi możliwość pozyskania środków na wsparcie 
projektów społecznych. Depozytariusz decydując o wysokości oprocentowania (przedział 
0-2 punkty %) ma wpływ na cenę kredytów udzielanych przez Bank. Odsetki mogą być 
reinwestowane lub wycofane przez depozytariusza.

Rodzaj klienta osoby fizyczne / klienci korporacyjni

Korzyści dla klienta długoterminowy udział w realizacji projektów społecznych • 
korzyści ekonomiczne: zwrot kapitału + odsetki wypracowane przez kapitał• 
możliwość rezygnacji z części (całości) przysługujących odsetek – wpływ na • 
oprocentowanie kredytów udzielanych przez Bank

Okres kredytowania/ 
okres lokaty

1-10 lat (możliwe przedłużenie). 

Oprocentowanie 0-2% rocznie (efektywne oprocentowanie: 0-2,04 %)

Nazwa produktu CITR Accounts (przejściowo nie są oferowane! Przyjmowanie nowych wkładów 
zostało wstrzymane ze względu na brak możliwości szybkiego ulokowania 
całych zgromadzonych środków, czego wymagają przepisy dotyczące CITR)

Rodzaj instrumentu Lokaty dające możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z lokowaniem środków  
w instytucjach finansujących projekty społeczne (Community Investment Tax Relief)

Przeznaczenie instrumentu Długoterminowe lokowanie środków przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw społecznych. 
Deponowane środki są przeznaczane na kredyty dla podmiotów prowadzących projekty 
społeczne. Depozytariusz uzyskuje ulgę podatkową w wysokości 25% zainwestowanych 
środków (rozłożoną na okres 5 lat).

Opis instrumentu Lokata dająca Bankowi możliwość pozyskania środków na wsparcie projektów społecznych. 
Depozytariusz decydując o wysokości oprocentowania (przedział 0-2 punkty %) ma wpływ 
na cenę kredytów udzielanych przez Bank. Odsetki mogą być reinwestowane lub wycofane 
przez depozytariusza. Depozytariusz uzyskuje prawo do skorzystania z ulgi podatkowej.

Rodzaj klienta osoby fizyczne / klienci korporacyjni. 

Korzyści dla klienta długoterminowy udział w realizacji projektów społecznych • 
korzyści ekonomiczne: zwrot kapitału + odsetki wypracowane przez kapitał• 
możliwość rezygnacji z części (całości) przysługujących odsetek – wpływ na oprocento-• 
wanie kredytów udzielanych przez Bank

Max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

1 000 GBP

Okres kredytowania/ 
okres lokaty

5 lat (tylko taki okres inwestowania daje prawo do skorzystania z CITR). 

Oprocentowanie 0-2% rocznie (efektywne oprocentowanie: 0-2,04 %)
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Nazwa produktu Kredyt dla podmiotów ekonomii społecznej i innych  
realizujących projekty społeczne

Rodzaj instrumentu Kredyt pozwalający na uzyskanie środków na różnorodne cele.

Przeznaczenie instrumentu Finansowanie projektów realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej lub 
przedsięwzięć charytatywnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa komercyjne. Środki 
mogą zostać przeznaczone na:
- nabycie/remont nieruchomości
- zakup maszyn i urządzeń
- kapitał obrotowy
- tworzenie rezerw
- uzupełnienie luki finansowej wynikłej z opóźnienia płatności należności (dotacje i inne)
- uzupełnienie kapitału pozyskanego z innych źródłach

Rodzaj klienta Podmioty ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstwa komercyjne. Z kredytów mogą 
korzystać także podmioty rozpoczynające działalność.

Korzyści dla klienta Dostęp do kapitału na rozmaite cele związane realizacją projektów społecznych• 
Brak dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę• 
Dostępność kredytów na obszarze całej Wielkiej Brytanii, a także w wybranych innych • 
krajach

Max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

1 000 000 GBP 

Okres kredytowania/ 
okres lokaty

Od 3 miesięcy do 10 lat (do 25 lat w przypadku kredytów pod zastaw nieruchomości).  
Za wcześniejszą spłatę kredytu nie są pobierane prowizje

Oprocentowanie Zazwyczaj 5-7 % (są to wielkości stabilne, nie podlegające wahaniom z powodu zmian 
wysokości stopy bazowej, w przypadku znaczącego wzrostu tempa inflacji najprawdopodobniej 
starano by się renegocjować umowy).

Sposób spłaty Miesięczna spłata odsetek za pomocą zleceń stałych. W przypadku, gdy kredytobiorca 
spodziewa się znacznego wpływu środków finansowych (z tytułu zwrotu podatku, grantu 
itd.) możliwa jest spłata kapitału w jednej racie. 
Możliwe jest czasowe zawieszenie spłaty kapitału (np. w czasie gdy  nieruchomość nie może 
być wynajmowana z powodu remontu).

Prowizje i opłaty 0,5-1% wartości kredytu- jednorazowa prowizja płatna po zaakceptowaniu warunków kredytu.

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Aktywa organizacji (także te, których zakup jest planowany). W przypadku braku aktywów, 
które mogłyby posłużyć za zabezpieczenie, Bank może udzielić kredytu bez zabezpieczeń.

Dodatkowa pomoc dla klienta Doradztwo • 
Dla udzielenia większych kredytów Bank może stworzyć konsorcjum z innymi • 
instytucjami finansowymi (także komercyjnymi)
Możliwy jest udział Banku w konsorcjach venture capital• 

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Formularz do pobrania z Internetu.

Metody oceny ryzyka Indywidualna ocena każdego projektu. Proces oceny składa się z trzech faz:
Credit officer – sporządza wniosek• 
Credit controller – ocenia wniosek, wskazuje na czynniki nieuwzględnione  • 
przez Creidt Officer’a
Credit Committee – podejmuje ostateczną decyzję.• 

Czas trwania oceny aplikacji Zależy od projektu (jego typowości, miejsca realizacji) i wynosi od kilku dni do kilku 
tygodni.
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Social Investment Scotland
1 St Andrew Square, 
Edinburgh 
EH2 2BD
tel: 0131 58 7706 
e-mail: info@socialinvestmentscotland.com
www.socialinvestmentcotland.com

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Celem utworzenia SIS było zwiększenie dostępu do kapitału na realizację projektów  
nie spełniających kryteriów kredytowych banków komercyjnych. SIS ma wspierać 
projekty społeczne nie tylko za pomocą pożyczek, ale również udzielając wsparcia 
merytorycznego. Założycielami były instytucje prywatne i publiczne:

banki: Bank of Scotland, the Clydesdale Bank, Lloyds TSB Scotland i the Royal • 
Bank of Scotland (wniosły w sumie 3mln GBP)

agencje rozwoju: Scottish Executive, Scottish Enterprise, Highlands and Is-• 
lands Enterprise oraz Communities Scotland  (wkład: 2mln GBP) 

rok założenia 2001

grupa docelowa Warunkiem udzielenia wsparcia jest realizacja celów społecznych. Pomoc mogą 
otrzymać zarówno podmioty not-profit ( SIS woli je nazywać organizacjami „more 
than profit”- więcej niż dla zysku”) jak i te, działające dla zysku: przedsiębiorstwa 
społeczne, jednostki instytucji charytatywnych prowadzące działalność handlo-
wą, biznes spółdzielczy, firmy socjalne, stowarzyszenia charytatywne, wspólnoty 
mieszkaniowe, CDFI (Instytucje Finansowe Rozwoju Lokalnego). 

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

SIS współpracuje z organizacjami, które nie mają szans na finansowanie przez 
bank. Dzięki SIS mogą uzyskać środki na bieżącą działalność lub inwestycje oraz 
otrzymać pomoc merytoryczną.

oferowane instrumenty kredyt pomostowy• 
kredyt płynnościowy• 
kredyt inwestycyjny• 

forma prawna spółka akcyjna

zasięg działania Szkocja

liczba pracowników 5 (oraz 7 osób w zarządzie)

źródła finansowania kapitał zakładowy

wspierające instytucje SIS współpracuje z organizacjami założycielskimi oraz swoją spółką zależną Com-
munity Finance Ltd, zajmującą się rozpatrywaniem wniosków kredytowych.

uwagi, możliwość 
przeniesienia rozwiązań 
na rynek polski

SIS jest inspirującym przykładem współpracy trzech sektorów: publicznego, pry-
watnego, trzeciego. Obok Działalności finansowej i doradczej, Social Investment 
Scotland angażuje się  w „życie”  trzeciego sektora, bierze udział w spotkaniach, 
współorganizuje konferencje wspólnie z  podmiotami pozarządowymi.
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Nazwa produktu Kredyty: pomostowy, inwestycyjny, płynnościowy

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Zakup aktywów trwałych, prefinansowanie grantów lub innych środków, zabezpieczenie 
płynności, rozwój instytucji.

Opis instrumentu Kredyty służące finansowaniu działalności organizacji realizujących projekty społeczne. 
Finansowana może być zarówno bieżąca działalność organizacji jak i inwestycje.

Rodzaj klienta Przedsiębiorstwa społeczne, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne społeczności i inne, realizu-
jące projekty tworzące wartość społeczną.

Korzyści dla klienta Możliwość pozyskania środków na projekty o charakterze społecznym mimo nie spełniania 
warunków stawianych przez banki komercyjne.

Wartość Od 10 tys. do 500 tys. GBP

Okres kredytowania Od 1 do 7 lat, z możliwością wydłużenia. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości 
spłata może trwać do 10 lat.

Oprocentowanie Od 2 do 4 p. % wyższe od stopy bazowej.

Sposób spłaty Spłata następuje w ratach, których terminy i wielkości są ustalane indywidualnie.

Opłaty i prowizje prowizja: 1% kwoty kredytu – może być dodana do kwoty przyznanego kredytu1. 
klient ponosi opłaty sądowe w wys. ok. 1,5 tys. GBP2. 

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Gwarancje nie są wymagane, a zabezpieczenia „materialne” są dużym atutem w procesie 
oceny wniosku – aczkolwiek ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym przyznania 
kredytu.

Dodatkowa pomoc dla klienta Pomoc w rozwoju biznesu, doradztwo.

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

Proces oceny wniosków jest wieloetapowy:
wniosek przedwstępny – ma na celu zgromadzenie podstawowych danych na temat • 
organizacji, sprawdzenie czy organizacja spełnia wymagania SIS – organizacja wypełnia 
wniosek przedwstępny on-line.
sporządzenie wniosku kredytowego - z załącznikami w postaci sprawozdań finansowych, • 
biznesplanu i dokładnego opisu przedsięwzięcia, informacji na temat historii kredytowej 
aplikanta, sposobu zarządzania organizacją, źródeł finansowania.
ocena wniosku – spotkanie doradcy z organizacja aplikującą, omówienie procesu kredy-• 
towego, odpowiedź na pytania
ocena ryzyka kredytowego i rekomendacje dotyczące potencjalnego wpływu społecznego • 
inwestycji, ocena dotychczasowej działalności organizacji
decyzja komisji kredytowej • 

Metody oceny ryzyka Ocena ryzyka opiera się na analizie dokumentów dostarczonych przez organizację.

Czas trwania oceny aplikacji formularz przedaplikacyjny jest rozpatrywany w ciągu 48 godzin.• 
pełny wniosek rozpatrywany jest w ciągu nie więcej niż 4 tygodni.• 
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Banca Etica
Via Niccolò Tommaseo 7 
35131 Padwa
www.bancaetica.com

  WŁOCHY

powody utworzenia, założyciele, wskazanie ewentualnej roli sektora państwowego 
Założyciele Banca Etica, podobnie jak twórca systemu mikropożyczek Muhhamad Yunus, 
są przekonani że dostęp do finansowania, w każdej formie jest  prawem każdego człowieka. 
Bank stara się zapewnić jak największą przejrzystość swoich działań. 
Banca Etica otrzymał licencję w 1998 roku, dzięki staraniom stowarzyszenia L’Associa-
zione Verso Banca Etica, które ponad 3 lata zbierało pieniądze na utworzenie kapitału 
zakładowego dla banku. 
Od początku istnienia bank zorientowany był na wspieranie inicjatyw wywierajcych pozytyw-
ny wpływ społeczny. Był pierwszym we Włoszech bankiem etycznym. Jego właścicielami jest 
64 lokalnych grup akcjonariuszy (zrzeszających łącznie 23 000 osób fizycznych i niemal  
4 000 organizacji).

rok założenia 1998
grupa docelowa Bank wspiera podmioty o statusie spółdzielni, stowarzyszeń lub instytucji społecznych
sposoby oddziaływania na rozwój ekonomii społecznej

Bank wspiera inicjatywy należące do 4 obszarów działalności:
współpraca społeczna (np.: walka z wykluczeniem społecznym)1. 
energetyka alternatywna, gospodarka odpadami, gospodarka zasobami naturalnymi, edu-2. 
kacja ekologiczna
ochrona dziedzictwa kultury i rozwój społeczeństwa obywatelskiego (np.: ochrona dóbr 3. 
kultury, animacja kultury) współpraca międzynarodowa (np.: projekty rozwojowe w krajach 
rozwijających się; sprawiedliwy handel)
środowisko naturalne (np.: badania)4. 

oferowane instrumenty Bank oferuje swoim klientom dwie grupy produktów:
Produkty oszczędnościowe: rachunki bieżące (dla klientów indywidualnych i organizacji), 1. 
depozyty, książeczki oszczędnościowe, obligacje, jednostki uczestnictwa funduszu inwe-
stycyjnego Etica SGR (grupa banku Etica).
Produkty kredytowe: mikropożyczki oraz kredyty.2. 

forma prawna spółdzielnia
zasięg działania głównie Włochy, bank uczestniczy również w projekcie wspierającym rozwój finansowych  
 instytucji typu „mikro”na Sri Lance
liczba pracowników ok. 200
źródła finansowania Wkłady udziałowców
wspierające instytucje Partnerami banku jest kilka włoskich organizacji pozarządowych. (m.in. Caritas Italiana).  

Bank jest aktywny na arenie międzynarodowej: należy do 15 partnerstw EQUAL, jest członkiem 
FEBEA, hiszpańskiej fundacji FIARE, oraz uczestnikiem konsorcjum SEFEA. 

uwagi, możliwość przeniesienia rozwiązań na rynek polski
Banca Etica jest bankiem, przyciągającym inwestorów oczekujących odpowiedzialnego i przej-
rzystego zarządzania ich pieniędzmi oraz wspierania inicjatyw pozytywnie oddziałujących na 
społeczności. Jednocześnie zdają oni sobie sprawę z tego, że w przypadku finansów solidar-
nych (we Włoszech nazywanych etycznymi) działania ekonomiczne nie wywierają ekonomicz-
nych skutków.
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Nazwa produktu Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Rodzaj instrumentu Kredyt

Przeznaczenie instrumentu Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój mikroprzedsiębiorstwa.

Opis instrumentu Mikropożyczka

Rodzaj klienta Instrument jest adresowany przede wszystkim do osób z tzw. środowisk defaworyzowanych 
(imigranci, osoby wykluczone, kobiety) oraz mikroprzedsiębiorstwa działające dla terenach 
zagrożonych problemami społecznymi.

Korzyści dla klienta Możliwość uzyskania pożyczki bez zabezpieczeń (klient uzyskuje poręczenie z funduszu 
poręczeniowego).

Maksymalna wysokość kredytu 25 000 €

Okres kredytowania Do 7 lat.

Oprocentowanie Stopa IRS 5Y + 2,5 p.%

Sposób spłaty Raty miesięczne lub kwartalne.

Opłaty i prowizje Prowizja w wysokości 0,8% kwoty kapitału.

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Współpraca z funduszami poręczeniowymi• 

Zabezpieczenia na rzeczach ruchomych lub nieruchomościach• 

List patronacki• 

Dodatkowa pomoc dla klienta Doradztwo ze strony lokalnych partnerów Banca Etica (członkowie spółdzielni).

sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Ocena wniosków kredytowych obejmuje dwa etapy:
Ocenę oddziaływania społecznego i ekologicznego projektu (zaangażowanie lokalnej 1. 
społeczności, badanie solidarnego charakteru przedsięwzięcia, przejrzystość, udział 
pracy wolontariuszy)

Zdolność kredytową (analiza bilansu, badanie zdolności generowania odpowiednich 2. 
przepływów pieniężnych)

Pozytywny wynik oceny oddziaływania społecznego jest  warunkiem koniecznym dalszego 
rozpatrywania wniosku.

Czas trwania oceny aplikacji 3 tygodnie.
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Nazwa produktu Pożyczka dla gospodarstw domowych

Rodzaj instrumentu Kredyt

Przeznaczenie instrumentu Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój mikroprzedsiębiorstwa.

Opis instrumentu Mikropożyczka dla osób fizycznych. Uzyskane środki pożyczkobiorca może przeznaczyć 
np. na opłacenie czynszu z góry, wydatki związane z leczeniem, zakupem niezbędnego 
wyposażenia domowego czy samochodu potrzebnego do dojazdów do pracy.

Rodzaj klienta Osoby fizyczne w trudnej sytuacji finansowej, przede wszystkim osoby z tzw. środowisk de-
faworyzowanych (imigranci, osoby wykluczone, kobiety).

Korzyści dla klienta brak zabezpieczeń (klient uzyskuje poręczenie z funduszu poręczeniowego).

Maksymalna wysokość kredytu 7 500 €

Okres kredytowania Do 3 lat.

Oprocentowanie Stopa IRS 2Y + 1,5 p.%

Sposób spłaty Raty miesięczne.

Opłaty i prowizje Prowizja w wysokości 0,1% kwoty kapitału.

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Współpraca z funduszami poręczeniowymi

Dodatkowa pomoc dla klienta Doradztwo ze strony lokalnych partnerów Banca Etica (członkowie spółdzielni).

sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Składane wnioski są oceniane przez bank lub jego partnerów.

Czas trwania oceny aplikacji 3 tygodnie.
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Nazwa produktu Pożyczka dla spółdzielni socjalnych lub członków spółdzielni socjalnych

Rodzaj instrumentu Kredyt

Przeznaczenie instrumentu Podniesienie kapitału spółdzielni socjalnych.

Opis instrumentu Mikropożyczka udzielana spółdzielni socjalnej lub jej członkom, którzy za środki z pożyczki 
obejmują nowe udziały w spółdzielni.

Rodzaj klienta Członkowie spółdzielni socjalnych o bardzo niskiej kapitalizacji.

Korzyści dla klienta Możliwość uzyskania pożyczki bez zabezpieczeń (klient uzyskuje poręczenie z funduszu 
poręczeniowego).

Maksymalna wysokość kredytu 25 000 €

Okres kredytowania Do 7 lat.

Oprocentowanie Stopa IRS 5Y + 2,5 p.%

Sposób spłaty Raty miesięczne lub kwartalne.

Opłaty i prowizje 200 € (prowizja od pożyczki dla spółdzielni)• 
25 €/członek spółdzielni (przy pożyczkach udzielanych członkom spółdzielni)• 

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Współpraca z funduszami poręczeniowymi

Dodatkowa pomoc dla klienta Brak

sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Składane wnioski są oceniane wyłącznie przez bank.

Czas trwania oceny aplikacji 3 tygodnie.

 WŁOCHY
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SEFEA s.c.
Via Niccolò Tommaseo, 7 
 - 35131 Padwa - Włochy
Tel: 0039 049 8771176 
Fax: 0039 049 7399799
www.febea.org

Forma prawna spółka spółdzielcza (société coopérative).

Powody zaangażowania się w przedsięwzięcia ekonomii społecznej
Priorytety SEFEA są zbieżne z   wartościami FEBEA – Europejskiej Federacji  Ban-
ków Etycznych I Alternatywnych. 
SEFEA w szczególności:

wykorzystuje ekonomię w służbie człowieka• 
wspiera model zrównoważonego rozwoju• 
promuje rozwój społeczny w oparciu o społeczną solidarność, nie wyłącznie  • 
o chęć zysku
wspiera projekty, które są innowacyjne dla społeczności I środowiska• 

Charakterystyka wspieranych  inicjatyw i podmiotów
Pomoc finansową od SEFEA mogą otrzymać jej członkowie: konsorcja spółdziel-
cze, przedsiębiorstwa, agencje, spółdzielnie, podmioty należące do kategorii 
“Członków stowarzyszonych”, a więc instytucje należące do sieci terytorialnej, 
promującej ekonomię społeczną, kulturę finansów solidarnych, podmioty, które 
podzielają wartości SEFEA.
Instytucje finansowe działające na rzecz społeczności I wszechstronnego rozwoju 
mogą także zostać udziałowcami SEFEA.

Oferowane instrumenty SEFEA oferuje swoim członkom pomoc finansowa  (objęcie akcji, pożyczki długo  
I krótkoterminowe) oraz pozafinansową (szkolenia, promocja finansów solidar-
nych, pomoc techniczna, pomoc przy opracowaniu projektu.

Rok założenia 2002 

Liczna pracowników SEFEA zatrudnia dwóch pracowników, którzy są wspierani przez pracowników orga-
nizacji będących członkami SEFEA. 

źródła finansowania Kapitał zgromadzony przez członków SEFEA wynosił w grudnia 2007 roku około  
6 milionów euro.
 

Fundusze własne/ 
suma bilansowa Kapitał zakładowy wynosi 3.152.000,00 euro.

 WŁOCHY



77

 WŁOCHY

Nazwa produktu Objęcie akcji 

Rodzaj instrumentu Akcje

Przeznaczenie instrumentu Celem instrumentu jest umocnienie struktury SEFEA oraz zapewnienie jej członkom 
bezpieczeństwa ekonomicznego I finansowego, którego potrzebują dla rozwoju I realizacji 
swoich zadań. 

Opis instrumentu Objęcie akcji, w zależności od potrzeb może służyć zapewnieniu płynności finansowej 
organizacji lub wzmocnieniu struktury właścicielskiej.

Rodzaj klienta Instytucje finansowe, już istniejące lub powstające, przedsiębiorstwa działające w sektorze 
ekonomii społecznej, energii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego. 

Wymagania względem klienta Brak

Korzyści dla klienta wzmocnieniu struktury właścicielskiej klientów.

Maksymalna / minimalna 
wartość kredytu

Brak

Warunki warunki ustalane są indywidualnie.

Sposób spłaty Plan spłaty ustalany jest indywidualnie.

Opłaty i prowizje Prowizja w wysokości 1%  

Zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Możliwa asysta pracownika SEFEA

Dodatkowa pomoc dla klienta Brak

czas trwania aplikacji Składane wnioski są oceniane wyłącznie przez bank.

Czas trwania oceny aplikacji około 2 miesięcy

Nazwa produktu pożyczka krótko lub długoterminowa

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu wzmocnienie struktury własnościowej klientów.

Opis instrumentu Kredyt krótkoterminowy do 36 miesięcy, długoterminowy od 7 do 10 lat..

Rodzaj klienta Instytucje finansowe, już istniejące lub powstające, przedsiębiorstwa działające w sektorze 
ekonomii społecznej, energii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego.

Wymagania względem klienta forma prawna: spółdzielni, agencjii, przedsiębiorstwa, konsorcjum spółdzielczego,  • 
stowarzyszenia aktywnego w sektorze ekonomii społecznej, finansów solidarnych, 
sprawiedliwego handlu, ochrony środowiska  
przeznaczenie pożyczki na projekty zrównoważonego rozwoju• 
członkostwo w SEFEA• 

Korzyści dla klienta Poczucie przynależności do europejskiej sieci organizacji, podzielających wspólne wartości 
i cele.

Maksymalna / minimalna 
wartość kredytu

Brak

Warunki Ustalane indywidualnie.

Oprocentowanie Ustalane indywidualnie.

Sposób spłaty Ustalany indywidualnie.

Opłaty i prowizje prowizja w wysokości 1%

Czas trwania oceny aplikacji około 2 miesięcy



78

Banca Prossima
Via Monte di Pietà,
8 - 20121 Milano
www.bancaprossima.com

 WŁOCHY

powody utworzenia, założyciele, wskazanie ewentualnej roli sektora państwowego 
Bank Prossima jest wyodrębnionym, z jednej z największych włoskich grup bankowych 
- Intensa Sanpaolo, bankiem skupiającym się na współpracy z podmiotami trzeciego 
sektora oraz ich zindywidualizowanej obsłudze. Intensa Sanpaolo dostrzegła potencjał 
we włoskim sektorze pozarządowym, którego obroty wynoszą 46 miliardów euro i po-
stanowiła rozszerzyć dotychczasową współpracę.
Bank utworzono bez udziału środków publicznych. Jego akcjonariuszami, poza grupą 
Intensa Sanpaolo, są włoskie organizacje pozarządowe. Bank posiada własną licencję 
bankową, strukturę sprzedaży oraz częściowo własne produkty. Jego działalność jest 
jednak ściśle związana z  wykorzystaniem istniejącej infrastruktury grupy Intensa San-
paolo (placówki handlowe, centra rozliczeniowe, szeroka gama produktów)

rok założenia 2007

grupa docelowa Główne grupy docelowe to instytucje kościelne (w tym Watykan Caritas), instytucje 
realizujące zadania publiczne oraz organizacje pozarządowe.

sposoby oddziaływania na rozwój ekonomii społecznej
Bank Prossimo został stworzony specjalnie z myślą o klientach, pochodzących z  trze-
ciego sektora i oferuje im produkty specjalnie dla nich zaprojektowane: kredyty pomo-
stowe, inwestycyjne, doradztwo

oferowane instrumenty - kredyty pomostowe
 - kredyty inwestycyjne
 - doradztwo

forma prawna Spółka akcyjna

zasięg działania Obecnie Włochy, w dalszej perspektywie rozpatrywane jest rozszerzenie działalności 
poza terytorium kraju.

liczba pracowników 80, wszyscy działający jako wolontariusze w trzecim sektorze

źródła finansowania kapitał zakładowy

wspierające instytucje Intensa Sanpaolo, głównie w zakresie sprzedaży produktów grupy Intensa Sanpaolo 
oraz back-office

uwagi, możliwość przeniesienia rozwiązań na rynek polski
Bank Prossimo jest przykładem etycznego banku, który powstał z inicjatywy banku 
komercyjnego, przy udziale organizacji pozarządowych.
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Nazwa produktu Finanza e Liquidità

Rodzaj instrumentu Kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Instrument przeznaczony do zapewnienia płynności finansowej instytucji, nie przeznaczany 
na żadną konkretną inwestycję.

Opis instrumentu Kredyt może być wykorzystany godnie z potrzebami organizacji.

Rodzaj klienta Organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa.

Wymagania wobec klienta brak

Korzyści dla klienta Możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel.

Maksymalna wysokość kredytu Do 500 000 euro

Okres kredytowania Od 2 do 7 lat.

Oprocentowanie Stałe lub zmienne

Sposób spłaty Miesięcznie lub kwartalnie.

Dodatkowa pomoc dla klienta doradztwo.

sposób składania aplikacji / 
proces oceny wniosków

Wiele usług jest dostępnych przez internet, ale wprost nigdzie nie jest napisane, że można 
także aplikować tą drogą o kredyt.
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 KANADA

Vancity Savings Credit Union                                                                   
PO Box 2120
Station Terminal
Vancouver, BC
V6B 5R8
Vancity Community Foundation:
michelle_eggli@vancity.com
https://www.vancity.com/MyCommunity/

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Vancity Savings Credit Union jest największą unią kredytową w Kandzie. 
Zrzesza 340 000 członków, działa poprzez 50 filii na terenie Greater Vancouver, 
the Fraser Valley i Victoria. Celem działalności jest poprawa jakości życia lokalnych 
społeczności na terenie których działa VCC. 

Vancity Savings Credit Union  działa na rzecz lokalnych społeczności wspierając:

Dostęp do usług finansowych• 

Działania na rzecz zmian klimatycznych • 

rok założenia 1945

liczba pracowników 2 000

grupa docelowa Vancity Savings Credit Union jak i jej przedsiębiorstwo filialne  Vancity Capital  
Corporation przedstawiają jedną z  najbardziej  kompleksowych i korzystnych ofert  
instrumentów finansowych przeznaczonych dla podmiotów ekonomii społecznej na 
rynku kanadyjskim. 
Celem Vancity Savings Credit Union jest inwestowanie w rozwój sektora ekonomii 
społecznej w Kanadzie poprzez oferowanie biznesowych i finansowych narzędzi 
takich jak : granty, pożyczki i pomoc techniczna. VSCU stara się również angażować 
w budowanie  partnerstw lokalnych ( Community Partnership ) mających na celu 
pomoc organizacjom non-profit i spółdzielniom socjalnym w rozwoju i wzmocnieniu 
ich działalności biznesowej. 

Vancity Capital Coorpotation założona w 1998r. jest w całości jednostką zależną (filią) 
Vancity Credit Union. Specjalizuje się w growth capital – instrumentach finansowych 
pozwalających na wzmocnienie kapitałów małych  i średnich firm działających na 
rzecz społeczności na terytorium BC. 



83

BANGLADESZ



84

sposoby oddziaływania 
na rozwój ekonomii 
społecznej

Bank Grameen zapoczątkował w Bangladeszu zmiany na ogromną skalę, obejmu-
jące poprawę bytu milionów ludzi. Zasady rządzące Grameen Bankiem są przeci-
wieństwem zasad, rządzących zwykłymi bankami. Niektórzy pożyczkobiorcy banku 
mieli możliwość uzyskania kredytów z ujemnym oprocentowaniem!
Sukces banku jest najlepszym zobrazowaniem idei przyświecających jego twór-
com, że nawet niewielka pomoc finansowa może diametralnie zmienić  życia osób, 
wiedzących jak wykorzystać otrzymany kapitał.

Grameen Bank Bhavan                                                                   
Mirpur-1, Dhaka-1216
Bangladesz
Tel: [88 02] 9005257-69
www.grameen-info.org

powody utworzenia, 
założyciele, wskazanie 
ewentualnej roli sektora 
państwowego

Bank nie powstałby, gdyby nie wytrwałość profesora ekonomii dhakijskiego uniwersy-
tetu, przekonanego o niesprawiedliwości systemu bankowego odmawiającego finan-
sowania osobom najbardziej go potrzebującym. Profesor Yunus, stworzył i rozwijał 
system pożyczek bankowych dla najuboższych, za które ręczył własnym nazwiskiem, 
na długo przed utworzeniem Grameen Banku (grameen znaczy wiejski).  Stworzenie 
banku było zinstytucjonalizowaniem idei propagowanej przez wiele lat przez Muham-
mada Yunusa, że możliwość uzyskania kredytu jest jednym z podstawowych praw 
człowieka. Misją Grameen Bank jest wspieranie najbiedniejszych w samodzielnym 
przezwyciężaniu ubóstwa.  Szczególnie ważnymi klientami Banku są kobiety, które ze 
względu na uwarunkowania kulturowe są w Bangladeszu grupą najbardziej narażoną 
na ubóstwo.   Twórcy Banku byli przekonani, że osoby ubogie korzystając z kredytu 
będą w stanie stworzyć sobie miejsca pracy np. przy produkcji wyrobów ceramicznych 
czy świadczeniu usług krawieckich, rozpocząć godziwie życie.

grupa docelowa Grameen Bank zajmuje się finansowaniem osób ubogich mających pomysł na po-
prawę swojej sytuacji materialnej poprzez rozwój małej działalności gospodarczej. 
W Grameen Bank można uzyskać środki na poprawę warunków mieszkaniowych, 
edukację dzieci, zakup materiałów do wytwarzania przedmiotów codziennego użyt-
ku. .Większość pożyczkobiorców stanowią kobiety (95%), które uważane są przez 
bank za bardzo solidnych dłużników i przedsiębiorców, z drugiej strony są bardziej 
narażone na popadnięcie w ubóstwo.

rok założenia 1976 (w formie banku od 1983 roku)

BANGLADESZ



85

oferowane instrumenty Mikropożyczki:
Basic Loan• 
Flexible Loan• 
Housing Loan (na cele mieszkaniowe)• 
Student’s loan (na cele edukacyjne)• 
Enterprise loans (dla przedsiębiorców)• 
Beggar loan (kredyt dla osób bezdomnych)• 

forma prawna spółdzielnia

zasięg działania Bangladesz

liczba pracowników ponad 21 tysięcy pracowników

źródła finansowania Kapitał wniesiony przez właścicieli i depozyty pokrywa ok. 150% udzielonych kredytów 
– (w tym wartość depozytów jest równa136% udzielonych pożyczek).
Udziałowcami w 94% są osoby prywatne – pożyczkobiorcy banku. Pozostałe 6% należy 
do  administracji publicznej.
Około 61% depozytów jest składanych przez zaciągających kredyty w Grameen Bank

wspierające instytucje brak

uwagi, możliwość 
przeniesienia rozwiązań  
na rynek polski

Twórca Grameen banku, laureat pokojowej nagrody nobla w 2006 roku Muhammad 
Yunus pytany wielokrotnie o możliwości przenoszenia modelu banku do innych kra-
jów odpowiadał, że jest to możliwe wszędzie tam, gdzie istnieje bieda, również w 
krajach bogatych.
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Nazwa instrumentu GRAMEEN BANK’S STRUGGLING (BEGGAR) MEMBERS PROGRAMME

Instytucja oferująca Grameen Bank

Kontakt Grameen Bank Bhavan 
Mirpur-1, Dhaka-1216 
Bangladesz

Rodzaj instrumentu kredytowy

Przeznaczenie instrumentu Celem instrumentu jest zapewnienie dostępu do finansowania osobom najuboższym 
(żebrakom). Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na poprawę warunków życia, edukację 
dzieci. Korzystanie z tego kredytu ma otwierać drogę do stania się pełnoprawnym członkiem 
Grameen Bank i skorzystania z innych produktów w przyszłości.

Rodzaj klienta Osoby najuboższe, utrzymujące się z żebractwa

Opis instrumentu Kredyt jest elementem programu “Struggling Members Programme”. Z programu przystąpiło 
około 91tys. żebraków. Spośród udzielonych kredytów (ok. 1,5mln $) około 65% zostało już 
spłacone. Aby móc ubiegać się o pożyczkę trzeba być członkiem pięcioosobowej grupy.

Korzyści dla klienta Jedyna możliwość dostępu do finansowania. Dzięki kredytowi rodziny 64% kredytobiorców 
zdołały wydobyć się ponad granicę ubóstwa.

max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

Kwota typowego kredytu wynosi 9 $.

okres kredytowania/  
okres lokaty 

Nie jest ograniczony, jest kształtowany tak, aby możliwe było ustalenie możliwie najniższej raty 
(np. 0,035 $ tygodniowo).

oprocentowanie 0%

sposób spłaty Raty tygodniowe, schemat spłat jest uzgadniany przez bank razem z pożyczkobiorcą, tak 
aby uwzględniał przewidywaną wielkość dochodów pożyczkobiorcy (innych niż dochody  
z żebractwa).

prowizje i opłaty Opłaty nie są pobierane

zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

Podstawowym zabezpieczeniem jest udzielanie pożyczek członkom pięcioosobowych grup. 
Tylko osoba należąca do takiej grupy może ubiegać się o pożyczkę. Gdy któryś z członków 
grupy nie spłaci pożyczki, reszta nie ma obowiązku spłacać jej za niego, jednak inni członko-
wie grupy nie mają możliwości otrzymania pożyczki. Dla najuboższych uczestnictwo w Gra-
meen Banku jest jedyną alternatywą dla żebrania. Często odmowa finansowania ( w związku 
z nie wywiązaniem się ze zobowiązania przez członka grupy) jest dla nich równoznaczna  
z „wyrokiem śmierci”. Presja wywierana przez innych członków grupy i świadomość, że wszy-
scy członkowie są za siebie wzajemnie odpowiedzialni sprawia, iż stopa spłat utrzymuje się 
na poziomie 98%.

Kredyty są objęte ubezpieczeniem (ubezpieczenie kredytu i ubezpieczenia na życie pożyczko-
biorcy). 

3% wartości pożyczki jest deponowane na specjalnym rachunku. Z odsetek generowanych 
przez ten depozyt są finansowane składki ubezpieczeniowe. 

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, zobowiązanie jest pokrywane z polisy ubezpieczeniowej. 
Dodatkowo, rodzina otrzymuje zapomogę w wysokości 9 $.

dodatkowa pomoc  
dla klienta

Doradztwo

Sposób składania aplikacji/
proces oceny wniosków

W oddziałach Grameen Banku

metody oceny ryzyka Rozmowa z pożyczkobiorcą

Czas trwania oceny aplikacji W ciągu jednego dnia albo podczas rozmowy
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Nazwa produktu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Instytucja oferująca Grameen Bank

Kontakt Grameen Bank Bhavan 
Mirpur-1, Dhaka-1216 
Bangladesz

Rodzaj instrumentu Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Przeznaczenie instrumentu Dotychczas z pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw skorzystało już 1.061.984 członków. 
Wypłacono 22.90 bilionów tak (357.37 milionów dolarów) w tej kategorii pożyczek. 
Przeciętna wysokość pożyczki wynosi 21,563 taki (309 dolarów). Najwyższa udzielona 
do tej pory pożyczka wynosiła 1.2 miliona tak (19.897 dolarów) Przeznaczono ją na zakup 
ciężarówki dla małżonka pożyczkobiorcy. Pożyczki są najczęściej zaciągane na zakup 
pomp nawadniających, pojazdów przeznaczonych do transportu, statków transportowych 
i połowowych itp.

Rodzaj klienta mikroprzedsiębiorcy

Opis instrumentu Niektórzy z pożyczkobiorców robią postępy w biznesie  szybciej niż inni ze względu na różne 
sprzyjające warunki, takie jak: bliskość do rynku , obecność w rodzinie doświadczonego, 
męskiego członka itp.  Grameen Bank oferuje wyższe pożyczki, zwane pożyczkami dla 
mikroprzedsiębiorstw, dla prężnie rozwijających się członków.

Korzyści dla klienta Według ostatnio przeprowadzonych wewnętrznych badań, 64%  rodzin pożyczkobiorców 
banku Grarneen żyje powyżej granicy ubóstwa. Pozostałe rodziny zbliżają się do jej prze-
kroczenia.

max wartość kredytu/
minimalna wartość wkładu

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości pożyczki.

okres kredytowania/ 
 okres lokaty 

Program kredytów dla mikroprzesiębiorstw Funduszu Grarneen różni sie od mikropożyczek. 
Jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw. Udzielany jest na okres od 12 do 36 miesięcy. 

oprocentowanie Stopa oprocentowania wynosi 20% w skali roku , naliczana według reguł procentu prostego.

sposób spłaty Spłata dokonywana jest w miesięcznych, równych ratach

prowizje i opłaty Nie są pobierane żadne opłaty, oprócz opłaty od mniejszych pożyczek w wysokości 1%.

zabezpieczenia, sposoby 
minimalizacji ryzyka

W wypadku śmierci pożyczkobiorcy, pozostała kwota jest spłacana w ramach Programu 
Ubezpieczeń Pożyczek. Fundusz ubezpieczeniowy tworzony jest z zysków zgromadzonych  
na koncie oszczędnościowym, na które wpływają depozyty pożyczkobiorców,utworzone dla 
ubezpieczenia pożyczki w trakcie jej funkcjonowania... Każdorazowo kwota odpowiadająca 
3 %  wysokości pożyczki jest deponowana na tym końcie Kwota ta jest transferowana  
z konta oszczędnościowego na fundusz ubezpieczeniowy. Jeżeli kwota znajdująca się na 
koncie oszczędnościowym,pochodząca z ubezpieczenia kredytu jest rowna lub większa 
od 3% wartości pożyczki,pożyczkobiorca nie musi dopłacać różnicy. Jeśli jest niższa, 
uzupełnia ją do wartości 3%.

dodatkowa pomoc  
dla klienta

Grameen stara się zwiększyć świadomość obywatelską u pozyczkobiorców.
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