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Instrumenty wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych 

◼ Dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od 

wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym – art. 21. 

◼ Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów 

wynagrodzenia – art. 22. 

◼ Dofinansowanie do oprocentowania kredytów – art. 24. 

◼ Zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty Przedsiębiorstwa Społecznego 

związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością – art. 24. 

◼ Obniżenie wpłat na PFRON dla podmiotów kupujących produkty lub usługi od 

Przedsiębiorstw Społecznych – art. 25 

◼ Możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do Przedsiębiorstw 

Społecznych – art. 26. 

◼ Zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją 

społeczną i zawodową pracowników – art. 67. 
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Dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe  
od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

• wypłacane jest na wniosek Przedsiębiorstwa Społecznego i na podstawie umowy 
zawartej ze starostą, właściwym dla siedziby Przedsiębiorstwa Społecznego 

• w formie refundacji lub jako zaliczka kwartalna; 

• obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe naliczane od 
wynagrodzenia pracownika oraz koszty pracodawcy przeznaczone na finansowanie 
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe; 

• jest wypłacane ze środków: FP, budżetu UE, pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub innych środków 
zagranicznych; 

• przysługuje w pełnej wysokości opłaconych składek przez 24 miesiące od dnia 
zatrudnienia pracownika, a następnie w wysokości 50% opłaconych składek przez 
kolejnych 12 miesięcy; 



Instrumenty wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych 

[1/2] Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów 

wynagrodzenia - art. 22: 

• jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy oraz środki na finansowanie kosztów 

wynagrodzeń, wypłacane ze środków: Funduszu Pracy, PFRON, budżetu UE, pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub innych środków 

zagranicznych. 

• dofinansowanie pochodzącego ze środków Funduszu Pracy - może być ono wypłacane w związku z 

zatrudnieniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Wysokość tego wsparcia wynosi nie 

więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (dofinansowanie do utworzenia miejsca pracy) 

oraz dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia, wypłacanego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
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[2/2] Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów 

wynagrodzenia - art. 22: 

• dofinansowanie ze środków PFRON - przysługuje w związku z utworzeniem miejsca pracy 

dla osoby z niepełnosprawnością. Przyznawane jest w wysokości od 6- do 15-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia (dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy) oraz 

dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia, wypłacanego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

• dofinansowanie pochodzące z innych źródeł, w szczególności z budżetu UE - warunki 

wsparcia będą określone na poziomie programów, w ramach których środki te będą 

przyznawane. 
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Dofinansowanie do oprocentowania kredytów - art. 24: 

• Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać dofinansowanie do 

oprocentowania kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych. Jest to wsparcie wynikające z art. 32 ust 1 pkt 

1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

• Dofinansowane może być do 50% oprocentowania zaciągniętego kredytu, pod 

warunkiem, że kredyt ten jest wykorzystany na cele związane z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. 
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Zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty Przedsiębiorstwa 

Społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością - art. 24 

• Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać zwrot poniesionych kosztów 

transportowych, administracyjnych oraz budowy lub przebudowy związanej z 

modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu. Jest to wsparcie wynikające z 

art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

• Zwrot dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i przysługuje wyłącznie tym 

Przedsiębiorstwom Społecznym, które zatrudniają co najmniej 50% osób z 

niepełnosprawnościami.   
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Obniżenie wpłat na PFRON dla podmiotów kupujących produkty lub usługi od 

Przedsiębiorstw Społecznych - art. 25 

• podmiot (zarówno publiczny, jak i prywatny), który dokonuje zakupu produktu wytworzonego 

przez Przedsiębiorstwo Społeczne lub usługi, świadczonej przez Przedsiębiorstwo 

Społeczne, może skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON na warunkach określonych w art. 

22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

• Uwaga! ważne ograniczenie, które wprowadza art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Zwolnienie z wpłat na PFRON 

dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy PS zatrudnia co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy i równocześnie co najmniej 30% pracowników stanowią osoby o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

wynikającym z choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowego zaburzenia 

rozwojowego, epilepsji lub jeśli są to osoby niewidome.  
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Możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do 

Przedsiębiorstw Społecznych - art. 26 

• Jednostka sektora finansów publicznych, jeśli dokonuje zamówienia, które ze 

względu na swoją wartość nie wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych może zastrzec, że o zamówienie to mogą ubiegać się 

wyłącznie Przedsiębiorstwa Społeczne, które uzyskały ten status na podstawie 

ustawy. Równocześnie nadal ma tutaj zastosowanie art. 44 ust 3 ustawy o 

finansach publicznych, który nakłada obowiązek ponoszenia wydatków w 

sposób celowy, oszczędny i terminowy.  

• Zastrzeżenie zamówienia wyłącznie dla Przedsiębiorstw Społecznych nie 

wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków (poza wartością 

zamówienia). 
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Zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z 

reintegracją społeczną i zawodową pracowników - art. 67 

• zwolnione z podatku są dochody Przedsiębiorstw Społecznych działających w 

celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

• Warunkiem jest, że dochody te muszą być wydatkowane w roku podatkowym 

na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową swoich pracowników. 

 



Status Przedsiębiorstwa Społecznego  

– jak go uzyskać i nie stracić? 



JAK STAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM? 

Status Przedsiębiorstwa Społecznego nadawany jest na 

wniosek, składany do Wojewody. 

Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o nadaniu statusu 

Przedsiębiorstwa Społecznego (albo odmawia przyznania 

tego statusu, jeśli wnioskodawca nie spełnia kryteriów z 

ustawy). 

Status Przedsiębiorstwa Społecznego przyznawany jest 

bezterminowo. 



CO ZAWIERA WNIOSEK O NADANIE STATUSU PS? 

1) nazwę i formę prawną wnioskodawcy; 

2) adres siedziby wnioskodawcy i miejsce wykonywania 

planowanej działalności; 

3) NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, innej ewidencji lub innym rejestrze; 

4) określenie celu działalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

5) planowany przedmiot dominującej działalności. 



CO ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU? 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w 

ustawie, przede wszystkim:  

 statut,  

 umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze, 

 odpowiednie uchwały i regulaminy. 

 

Spółdzielnia socjalna nie ma obowiązku dołączenia 

załączników do wniosku. 



CO Z PODMIOTAMI, KTÓRE JUŻ SĄ 

PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŁECZNYMI? 

Brak przepisów przejściowych. 

 

Przez pewien czas będziemy mieć dwa „typy” Przedsiębiorstw 
Społecznych – oba nazywane dokładnie tak samo. 

 

Szczegółowe regulacje – pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej z 27.10.2022. 



PROCEDURA NADAWANIA STATUSU PS 

Złożenie wniosku do Wojewody 

Weryfikacja spełnienia kryteriów z ustawy 

Sugerujemy sprawdzenie kryteriów 

przed złożeniem wniosku 

Decyzja 

pozytywna 

Decyzja 

negatywna 

Możliwe wyjaśnianie 

kwestii problemowych i 

uzupełnianie wniosku 

Wpisanie podmiotu 

na listę PS 

Możliwość złożenia 

odwołania do MRiPS 



JESTEŚMY PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM – I 

CO DALEJ? 

1. Możemy korzystać z instrumentów wsparcia, 

przewidzianych w ustawie. 

2. Status PS nadany przez Wojewodę obowiązuje Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

3. Obowiązek składania rocznych sprawozdań – do 31 marca 

za rok poprzedni. 

Wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu z dnia 

26.10.2022 (Dz.U. 2022 poz. 2215). 



JESTEŚMY PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM – I 

CO DALEJ? 

4. Nadzór Wojewody – wyłącznie w zakresie kryteriów 

Przedsiębiorstwa Społecznego. 

5. Możliwość kontroli ze strony Wojewody – maksymalnie 15 

dni w roku. 

6. Obowiązek zgłoszenia do Wojewody zmian skutkujących 

naruszenie warunków Przedsiębiorstwa Społecznego (w 

terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). 

Co się wtedy stanie? A co, jeśli nie zgłosimy takiej sytuacji? 



UTRATA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNEGO 

1. Podmiot nie spełnia kryterium Przedsiębiorstwa Społecznego 

mimo upływu terminu na skorygowanie tej sytuacji. 

2. Ogłoszono upadłość podmiotu lub wniosek w tej sprawie 

został oddalony ze względu na brak majątku potrzebnego 

do przeprowadzenia upadłości. 

3. Otwarto likwidację podmiotu. 

4. Podmiot złożył wniosek o wydanie decyzji o utracie statusu 

PS. 



KONSEKWENCJA NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

Jeśli podmiot utraci status Przedsiębiorstwa Społecznego ze 

względu na niespełnienie kryteriów określonych w ustawie (pkt 1 

poprzedniej listy), może uzyskać ten status ponownie nie 

wcześniej niż po upływie roku od daty uprawomocnienia się 

decyzji. 



Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do dyskusji. 


