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2 Wytyczne    w   zakresie   realizacji  przedsięwzięć  w   obszarze  włączenia  społecznego  i  zwalczania  ubóstwa  z  wykorzystaniem 
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1 Krzysztof Herbst, Tezy do "Ekspertyzy w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej"

I  Podstawowe 
    pojęcia i definicje

Przedsiębiorstwo społeczne to instytucja prowadząca działalność gospodarczą, która 

wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje wypracowane nadwyżki zależnie od 

wyznaczonych sobie celów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą 

osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli.

Niniejsza   broszura   została   wydana   z   myślą   o  osobach  pragnących    zaznajomić   się     

z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi  zakładania,  finansowania i funkcjonowania 

przedsiębiorstwa     społecznego.     Stanowi     skrótowy    przegląd     pojęć,     pozwalający 

Czytelnikowi  na  lepszą orientację  w  tym  obszarze. Opracowanie  kierujemy  w równym 

stopniu   do    przedstawicieli    podmiotów   różnych   sektorów,    dostrzegających   w  niej 

szansę   na   zrównoważony     rozwój,     jak     też   do  osób   prywatnie   zainteresowanych 

założeniem   przedsiębiorstwa   społecznego .

Wstęp

P o d m i o t e m  e k o n o m i i  s p o ł e c z n e j (w  s k r ó c ie  P E S )  je s t :(2)

a)  przedsiębiorstwo   społeczne,  w  tym  spółdzielnia  socjalna, o której   mowa w ustawie 

z   dnia  27  kwietnia  2006  r. o  spółdzielniach socjalnych   (Dz. U. poz. 651,  z późn. zm.)

b)  podmiot reintegracyjny, realizujący  usługi   reintegracji  społecznej  i  zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:

I )  CIS i KIS;

II)  ZAZ  i  WTZ,  o  których  mowa   w   ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997 r . o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c)  organizacja  pozarządowa  lub  podmiot, o  którym  mowa  w  art. 3 ust.  3 pkt 1 ustawy 

z   dnia  24   kwietnia    2003 r.  o  działalności   pożytku  publicznego  i  o    wolontariacie 

      (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) podmiot  sfery  gospodarczej   utworzony  w  związku  z  realizacją   celu    społecznego 

bądź   dla    którego   leżący   we   wspólnym    interesie    cel   społeczny    jest    racją     bytu 

działalności   komercyjnej.   Grupę  tę  można  podzielić  na  następujące  podgrupy:



Przedsiębiorstwo

społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne (w skrócie PS) to podmiot, który spełnia łącznie poniższe 

warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, 

prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

lub działalność oświatową w rozumieniu  art. 83a ust. 1 ustawy z dnia  7  września 1991 r. 

o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października      1991 r.      o   organizowaniu    i     prowadzeniu     działalności      kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

I) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

•   osób bezrobotnych lub 

•   osób z niepełnosprawnościami, lub

•   osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym, lub 

•   osób, o których mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych, lub

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

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

zawodowej   i   społecznej   oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  lub osób 

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

r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

II) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług 

opieki   nad   dzieckiem  w  wieku  do  lat  3  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego 

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

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

zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 30%;



II Zasady zakładania
     przedsiębiorstwa
     społecznego

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną 

na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że  struktura zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na 

współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 

partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie 

założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają 

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

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia 

określonych w lit. a.

Uwzględniając powyższe podmiotami rozumianymi jako przedsiębiorstwo społeczne 

mogą być między innymi:

•   spółdzielnie socjalne,

•   spółdzielnie pracy,

•   stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą,

•   fundacje prowadzące działalność gospodarczą,

•   spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku,

•   zakłady aktywności zawodowej,

•   centra integracji społecznej.



Zakładanie
Spółdzielni
Socjalnej



Założyciele
spółdzielni socjalnej

Krok 1

Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby fizyczne, które podlegają 

wykluczeniu społecznemu (np.: osoby bezrobotne, osoby bezdomne, osoby uzależnione 

od alkoholu) lub osoby niepełnosprawne, a także przez osoby prawne, takie jak 

organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. 

Członkami mogą być osoby spoza w/w grup, ale ich liczebność nie może być większa niż 

50% wszystkich członków spółdzielni. Spółdzielnia powinna być złożona z co najmniej 

5 osób fizycznych, a nie więcej niż 50 osób. 

Osoba przystępująca do spółdzielni powinna wpłacić wpisowe oraz wnieść udziały 

zgodnie z postanowieniami statutu. Wysokość wpisowego oraz udziałów ustalają 

członkowie i nie muszą to być wygórowane kwoty, wystarczy na przykład suma 50,00 zł. 

W przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne liczba założycieli 

spółdzielni socjalnej nie może być niższa niż dwa, z tym że ustawa o spółdzielniach 

socjalnych nie określa jaki ma być skład osób prawnych tworzących spółdzielnię socjalną. 

Osoby takie same mogą swobodnie kształtować listę członków spółdzielni. 

Do  założenia   spółdzielni   niezbędne  jest   udzielenie   pełnomocnictwa  osobom,  które 

w imieniu osób prawnych wezmą udział w Zebraniu Członków Założycieli Spółdzielni 

Socjalnej. Spółdzielnia gdzie założycielami są osoby prawne musi zatrudnić co najmniej 

50% osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.



Statut

Krok 2

Statut wraz z ustawą Prawo spółdzielcze stanowią  najważniejsze dokumenty, które 

mówią  o  zasadach  działania   spółdzielni   socjalnej.  W  statucie  zostają  określone  cele  

i zasady funkcjonowania spółdzielni.

Statut spółdzielni powinien określać:

•   oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej 

siedziby,

•   przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas 

określony, 

•   wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany 

jest  zadeklarować,  terminy  wnoszenia  i  zwrotu  oraz  skutki  niewniesienia  udziału 

w terminie;  jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może 

określać ich górną granicę,

•   prawa i obowiązki członków,

•   zasady  i  tryb  przyjmowania członków,  wypowiadania  członkostwa,  wykreślania 

i wykluczania członków,

•   zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania 

uchwał,

•   zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,

•   zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat 

spółdzielni.



Zebranie założycielskie

Krok 3

Głównym celem zebrania założycielskiego jest powołanie spółdzielni socjalnej, wybór jej 

zarządu oraz przyjęcie statutu. Jeżeli spółdzielnia zrzesza więcej niż 15 osób, trzeba 

powołać również radę nadzorczą. 



Wniosek o rejestrację w KRS

Krok 4

W ciągu 7 dni od zakończenia zebrania założycielskiego zarząd spółdzielni musi złożyć 

wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składny jest na 

następujących formularzach:

Do wniosku o rejestrację w KRS należy załączyć:

• protokół    z    zebrania   założycielskiego,     podpisany     przez    przewodniczącego 

i sekretarza zebrania,

•   lista członków założycieli z oryginalnymi podpisami,

•   uchwała o powołani spółdzielni,

•  uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej i potwierdzenie jego przyjęcia 

przez złożenie pod nim swoich podpisów,

•   uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej,

•   uchwała o powołaniu zarządu,

•   statut,

•   zaświadczenia potwierdzające, że założyciele należą do grupy uprawnionych do  

założenia spółdzielni socjalnej,

• uwierzytelnione notarialnie lub przez pracownika sądu podpisy wszystkich 

członków zarządu. 

Wszystkie w/w dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez 

notariusza. Rejestracja trwa średnio 1 - 1,5 miesiąca. Spółdzielnia po uzyskaniu wpisu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzyma automatycznie numer REGON i numer NIP.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. 

KRS-W5

KRS-WK

KRS-WM



Pozostałe formalności

Krok 5

1) Wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę spółdzielni, adres siedziby oraz 

numery NIP i REGON.

2) Założenie rachunku bankowego.

3) Uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji, licencji czy pozwolenia (jeśli zakres 

prowadzonej działalności tego wymaga).

4) Spółdzielnia w ciągu 21 dni od rejestracji w KRS musi złożyć do Urzędu Skarbowego 

formularz z danymi uzupełniającymi - NIP - 8. Druk ten służ do złożenia m.in. informacji 

na temat:

•   miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,

•   wykaz rachunków bankowych, 

•   data powstania obowiązku płacenia składek,

•   przeważający rodzaj działalności.

5) Jeżeli spółdzielnia będzie płatnikiem podatku VAT musi złożyć w Urzędzie Skarbowym 

zgłoszenie rejestracyjne  w  zakresie  podatku  od  towarów i usług na formularzu  VAT-R.

6) W ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika należy zgłosić spółdzielnię do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek na druku ZUS ZPA.



Zakładanie
Stowarzyszenia
Prowadzącego
Działalność
Gospodarczą



Założyciele
stowarzyszenia

Krok 1

Stowarzyszenie może być założone przez co najmniej 7 osób, mających obywatelstwo 

polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw 

publicznych. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenie. 



Statut

Krok 2

Statut oraz ustawa Prawo o stowarzyszeniach to najważniejsze dokumenty, które mówią 

o zasadach działania stowarzyszenia. Dobrze jest przygotować projekt statutu przez 

zebraniem założycielskim i przesłać do wglądu wszystkim przyszłym członkom, gdyż 

głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi odbyć się za zebraniu 

założycielskim. 

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

•   nazwę   stowarzyszenia,   odróżniającą   je  od   innych   stowarzyszeń,    organizacji 

i instytucji, 

•   teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 

•   cele i sposoby ich realizacji,

•   sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa 

i obowiązki członków,

•   władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz 

ich kompetencje, 

• sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

• sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 

członkowskich;

•    zasady dokonywania zmian statutu,

•    sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Oprócz w/w informacji w statucie mogą się znaleźć jeszcze inne ważne dla 

stowarzyszenia postanowienia, m.in. informacja o tym, że stowarzyszenie prowadzi 

działalność gospodarczą.



Walne zebranie założycielskie

Krok 3

Na zebraniu założycielskim musi pojawić się co najmniej siedem osób, które staną się 

członkami założycielami danego stowarzyszenia. Podczas zebrania powinny zostać 

podjęte następujące uchwały:

•   uchwała o powołaniu stowarzyszenia,

•   uchwała o przyjęciu statutu,

•   uchwała o wyborze zarządu,

• uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - nie jest to konieczne do rejestracji 

stowarzyszenia i można wybrać komisję w terminie późniejszym, ale ze względów 

praktycznych warto ją powołać na zebraniu założycielskim. 

Wszystkie uchwały należy przygotować w co najmniej trzech egzemplarzach, gdyż dwa 

złożone będą do sądu.



Wniosek o rejestrację w KRS

Krok 4

W  ciągu  7 dni  od  zebrania  założycielskiego  stowarzyszenia  powinno  złożyć  wniosek 

o wpis do KRS. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym 

powinien zawierać następujące formularze:

Do wniosku o rejestrację w KRS należy załączyć:

•  statut stowarzyszenia - dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia,

• protokół z zebrania założycielskiego - dwa egzemplarze, podpisane przez 

przewodniczącego i sekretarza zebrania,

•   lista członków założycieli - dwa egzemplarze,

• podjęte na zebraniu uchwały - po dwa egzemplarze,  podpisane przez 

przewodniczącego i sekretarza zebrania,

•   dowód dokonania opłaty w wysokości 600,00 zł.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez 

notariusza. Rejestracja trwa średnio 1 - 1,5 miesiąca. Organizacja po uzyskaniu wpisu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzyma automatycznie numer REGON i numer NIP. 

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. 

KRS-W5

KRS-WK

KRS-WM



Pozostałe formalności

Krok 5

1) Wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę stowarzyszenia, adres siedziby 

oraz numery NIP i REGON.

2) Założenie rachunku bankowego.

3) Uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji, licencji czy pozwolenia (jeśli zakres 

prowadzonej działalności tego wymaga).

4) Stowarzyszenie w ciągu 21 dni od rejestracji w KRS musi złożyć do Urzędu 

Skarbowego formularz z danymi uzupełniającymi - NIP - 8. Druk ten służ do złożenia 

m.in. informacji na temat:

•   miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,

•   wykaz rachunków bankowych, 

•   data powstania obowiązku płacenia składek,

•   przeważający rodzaj działalności.

5) Jeżeli stowarzyszenie będzie płatnikiem podatku VAT, musi złożyć w Urzędzie 

Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na 

formularzu VAT-R.

6) W ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika lub zleceniobiorcy należy zgłosić 

stowarzyszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek na druku 

ZUS ZPA.



Zakładanie
Fundacji
Prowadzącej
Działalność
Gospodarczą



Cel i fundusz
założycielski
fundacji

Krok 1

Fundacja   może    realizować    różnego   rodzaju   cele   charytatywne,   społeczne,   bądź 

też    gospodarczo     użyteczne   pod   warunkiem,   że   mają    one    charakter    publiczny. 

W szczególności takimi celami mogą być: "ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska 

oraz opieka nad zabytkami" . 

Cel fundacji określa fundator i zgodnie z zapisami ustawy powinien on przeznaczyć na 

rzecz fundacji, na realizację tego celu, pewien majątek (tzw. fundusz założycielski). 

Majątkiem   tym    mogą    być  np.:      "pieniądze,  papiery  wartościowe,  rzeczy  ruchome 

i nieruchome oddane na własność fundacji" . Fundatorem może być osoba fizyczna lub 

osoba prawna, obywatel polski lub cudzoziemiec. Fundatorem może być jedna osoba lub 

kilka osób.

Dla fundacji, które prowadzą działalność gospodarczą została ustalona minimalna 

wysokość funduszu założycielskiego, którą fundator przeznacza na działalność 

gospodarczą i wynosi ona 1.000,00 zł. Natomiast na działalność statutową fundator 

powinien przeznaczyć nie mniej niż na działalność gospodarczą. 



Akt fundacyjny

Krok 2

Akt fundacyjny jest to oświadczenie woli fundatora w formie akty notarialnego, którego 

celem jest ustanowienie fundacji. Akt ten musi zawierać cele powstania fundacji oraz 

majątek przeznaczony na ich realizację. W oświadczeniu można również wskazać 

ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją. 



Statut fundacji tworzony i zatwierdzany jest przeważnie przez fundatora lub fundatorów 

i  zostają w nim spisane informacje o zasadach działania fundacji. Czasem jednak, gdy 

ustalone jest to w akcie fundacyjnym, to zarząd lub rada pisze i zatwierdza statut. Statut 

wraz z ustawą o fundacjach stanowią podstawowe dokumenty, na których opiera się 

działalność organizacji. 

Statut musi zawierać następujące informacje:

•   Nazwa i siedziba

•   Majątek 

•   Cele fundacji

•   Formy i zakres działalności

•   Obowiązkowe władze fundacji  -  zarząd

•   Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych

Oprócz w/w informacji w statucie mogą się też pojawić inne ważne zapisy np. dotyczące 

powołania rady, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze jeżeli projekt 

statutu przynajmniej w części celów jest określony przed podpisaniem aktu 

fundacyjnego, gdyż cele fundacji w akcie i statucie muszą być zgodne. 

Statut

Krok 3

Zarząd

Krok 4

Fundator wybiera zarząd. Może też powołać komisję rewizyjną i radę fundacji.



Wniosek o rejestrację w KRS

Krok 5

W ciągu 7 dni od podpisania aktu fundacyjnego należy złożyć wniosek o rejestrację 

fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, służą do tego następujące formularze:

Do wniosku o rejestrację w KRS należy załączyć:

•   akt fundacyjny - jeden egzemplarz,

•   oświadczenie  wskazujące  właściwego  ministra  nadzoru  (jeżeli nie zostało ujęte 

w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz,

•   statut fundacji - trzy egzemplarze podpisane przez fundatora,

•   uchwała o przyjęciu statutu - jeden egzemplarz

•   uchwały o powołaniu władz fundacji - po jednym egzemplarzu,

•   dowód dokonania opłaty w wysokości 600,00 zł.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez 

notariusza.  Rejestracja trwa średnio 1 - 1,5 miesiąca. Organizacja po uzyskaniu wpisu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzyma automatycznie numer REGON i numer NIP. 

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. 

KRS-W5

KRS-WK

KRS-WM



Pozostałe formalności

Krok 6

1) Wyrobienie pieczątki firmowej, zawierającej nazwę fundacji, adres siedziby oraz 

numery NIP i REGON.

2) Założenie rachunku bankowego.

3) Uzyskanie w odpowiednim urzędzie koncesji, licencji czy pozwolenia (jeśli zakres 

prowadzonej działalności tego wymaga).

4) Fundacja w ciągu 21 dni od rejestracji w KRS musi złożyć do Urzędu Skarbowego 

formularz z danymi uzupełniającymi - NIP - 8. Druk ten służ do złożenia m.in. informacji 

na temat:

• miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,

• wykaz rachunków bankowych, 

• data powstania obowiązku płacenia składek,

• przeważający rodzaj działalności.

5) Jeżeli fundacja będzie płatnikiem podatku VAT musi złożyć w Urzędzie Skarbowym 

zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R.

6) W ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika lub zleceniobiorcy  należy zgłosić fundację 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek na druku ZUS ZPA.



III Funkcjonowanie 
      przedsiębiorstw 
      społecznych

Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z wejściem w nowe obszary 

formalne dotyczące przedsiębiorców, takie jak: rachunkowość, podatki, dodatkowe 

rejestracje. Jest to instytucja prowadząca działalność gospodarczą, której dochód 

z działalności służy realizacji celów ściśle społecznych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków. Środki przekazane na działalność ściśle społeczną nie 

mogą być wykorzystywane na działalność gospodarczą.

Wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa społeczne muszą prowadzić księgowość. 

Księgowość w przedsiębiorstwie społecznym, to księgowość pełna, czyli prowadzona za 

pomocą księgi głównej, według ustalonego planu kont. Właściwym celem prowadzenia 

ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów 

przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo społeczne jest osobą prawną, co oznacza, że podlega różnym 

obowiązkom prawnym. Nie jest całkowicie zwolniona z płacenia podatków. W prawie są 

jednak zapisy, które zwalniają czasem z ich płacenia. Jeżeli dochód z działalności 

gospodarczej jest przeznaczany na cele statutowe mieszczące się w zwolnieniu 

podatkowych (art. 17 ust. 1; są to dochody przeznaczone na działalność naukową, 

naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 

kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania 

inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 

zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego) to wówczas 

organizacja ta jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych. 

 Przedsiębiorstwa są zobowiązane przede wszystkim do płacenia:

-  podatku dochodowego od osób prawnych,

-  podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  podatku od towarów i usług, czyli VAT,

- składek ZUS w przypadku zatrudniania osób na umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną.

W przypadku podatku od towarów i usług, podmiot rozpoczynający działalność 

gospodarczą, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z VAT. Czy podatek ten będzie płacił  

zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz od obrotu jaki uzyska 

w trakcie roku podatkowego. Zwolnienie z podatku VAT nie ma zastosowania przy 

wykonywaniu czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (chodzi 

o podmioty zajmujące się m.in. sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem 

tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, dokonujące dostaw 

nowych środków transportu, świadczące usługi prawnicze bądź doradcze).

Aby przedsiębiorstwo społeczne mogło prawidłowo funkcjonować może zatrudnić nowe 

osoby na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Staje się wtedy pracodawcą. 



Przykładowe  źródła  finansowania  związanie  z  tworzeniem,  rozwojem  i  bieżącą 

działalnością  przedsiębiorstw  społecznych:

IV Przykładowe 
       źródła 
       finansowania wsparcie finansowe na tworzenie nowych  miejsc pracy oferowane przez Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej  w  wysokości  maksymalnie  sześciu   przeciętnych 

wynagrodzeń   na  j edno  miejsce  pracy    (maksymalnie   trzydzieści  przeciętnych 

wynagrodzeń  na  jedno  przedsiębiorstwo społeczne);

Fundusz Pracy – dotacje  udzielane  przez  urzędy  pracy  założycielom spółdzielni 

socjalnej w wysokości maksymalnie czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia 

na osobę lub osobom, które przystępują do spółdzielni w wysokości maksymalnie 

trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia;

Spółdzielnie socjalne dla swoich członków stosują formę spółdzielczej umowy o pracę. 

Spółdzielczą umowę o pracę regulują zarówno przepisy Kodeksu Pracy jak i Prawa 

Spółdzielczego. Do podstawowych różnic miedzy spółdzielczym stosunkiem   pracy 

a umową o pracę (typową) należy:

- brak okresu próbnego (zamiast tego, można stosować tzw. okres kandydacki),

- wraz z ustaniem członkostwa w spółdzielni wygasa spółdzielczy stosunek pracy.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji przed 

rozpoczęciem działalności. Według polskiego prawa uzyskanie koncesji wymaga 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1. poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych 

własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego 

bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów 

oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;  

3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 

paliwami i energią;  

4. przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania; 

ochrony osób i mienia;  

5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem 

programów

6. rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są 

rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych; 

7. przewozów lotniczych;  

8. prowadzenia kasyna gry.



Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   –  dotacje udzielane

 przez        Powiatowe   Centra   Pomocy  R odzinie,     maksymalna     wysokość      to 

piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno miejsce pracy;

dotacje dostępne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów

 Operacyjnych (RPO);

dotacje  na  działania  w  zakresie  pożytku  publicznego  udzielane  przez jednostki 

samorządu  terytorialnego;

Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich (FIO)  – dotacje  udzielane  przez Departament 

Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

 Społecznej na realizację działań w zakresie pożytku publicznego;

Rządowy   Program   na   rzecz   Aktywności   Społecznej  Osób  Starszych   na   lata 

2014–2020  (ASOS)  – dotacje     udzielane   przez   Ministerstwo   Rodziny,  Pracy  

i  Polityki Społecznej na realizację działań w zakresie pożytku publicznego:

dotacje   dla   obszarów   wiejskich   –   przedsiębiorstwa    społeczne    prowadząca

 działalność  na  obszarach  wiejskich  mogą  szukać  możliwości  współpracy  z tzw. 

Lokalnymi  Grupami  Działania,  które  na  realizację  Lokalnych  Strategii  Rozwoju 

posiadają    środki  z   Programu   Rozwoju   Obszarów   Wiejskich     (PROW)     oraz 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego (RPO).

Wsparcia w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw udzielają Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej udziela wsparcia w szczególności 

na terenie powiatów:

                            •   inowrocławski      •   radziejowski            •   włocławski

                            •   żniński                       •    mogileński               •   miasto Włocławek

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

(http://kpces.pl)

Prowadzone jest przez:

Fundację Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Tel.: 52 357 62 15, Fax: 52 357 62 15

e-mail: owes@kpces.pl

Obsługuje powiaty: inowrocławski, żniński, radziejowski i mogileński

oraz

Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Toruńska 30 pok. 105, 87-800 Włocławek

Tel. 799 819 050

e-mail: wloclawek@kpces.pl

Obsługuje: powiat włocławski, miasto Włocławek



ZAKŁADANIE,
FINANSOWANIE

I FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWA

SPOŁECZNEGO

Kujawsko-Pałucki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez:

Fundację Ekspert-Kujawy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Tel.: 52 357 62 15

Fax: 52 357 62 15

www.fundacja@ekspert-kujawy.pl


