
Załącznik do rozporządzenia  

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

           z dnia ………2022 r. (Dz. U. poz. ….. )  

WZÓR 

WOJEWODA  
WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ROCZNE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 
 

ZA ROK ………………… 

- Sprawozdanie należy wypełnić w języku polskim. 
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola. 
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach. 
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

1 Nazwa   

2 Forma prawna   

3 Adres siedziby 

Województwo  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

4 Dane kontaktowe 

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres e-mail  



Strona www  

3 NIP  

4 REGON  

5 Numer KRS  

6 
Numer innej ewidencji lub innego 
rejestru1 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  

Informacje o podjętych działaniach dotyczących reintegracji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym wraz z 
osiągniętymi efektami 

7 Reintegracja zawodowa 

Nazwa działania 
Liczba osób objętych 

działaniem 

Warsztaty umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 
(rodzaj) 

 

Szkolenia umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy 
(rodzaj) 

 

Poradnictwo zawodowe  

Inne działania w zakresie reintegracji zawodowej (jakie?)  

  

8 Reintegracja społeczna 

Wsparcie psychologiczne  

Wsparcie terapeutyczne  

Inne wsparcie specjalistyczne (jakie)  

Zajęcia edukacyjne/kursy (tematyka)  

Inne działania w zakresie reintegracji społecznej (jakie?)  

  

                                                           
1 Jeśli podmiot nie posiada numeru w KRS, proszę podać numer właściwej ewidencji lub właściwego rejestru wraz z podaniem ich nazwy. 



9 
Liczba pracowników, dla których w roku sprawozdawczym, przedsiębiorstwo społeczne realizowało indywidualny 
plan reintegracyjny 

 

10 
Efekty działań reintegracji 
zawodowej i społecznej 

Osiągnięte efekty Liczba osób 

Uzyskanie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy (rodzaj)  

Wzrost kompetencji społecznych (w jakim obszarze)  

Zwiększenie stopnia samodzielności zatrudnionych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 

Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 

Inne efekty (jakie?)  

  

Informacje o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie społecznym – stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego 

11 Liczba osób zatrudnionych  
kobiety  

mężczyźni    

12 
Liczba osób nowozatrudnionych w 
roku sprawozdawczym  

kobiety  

mężczyźni  

13 

Liczba osób nowozatrudnionych w 
roku sprawozdawczym należących 
do grupy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  

kobiety  

mężczyźni  

w tym: 

bezrobotni2, w tym: 
kobiety  

mężczyźni  

bezrobotni długotrwale 
kobiety   

mężczyźni  

                                                           
2 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 



osoby poszukujące pracy3 bez zatrudnienia, w tym: 
kobiety  

mężczyźni  

do 30. roku życia  
kobiety  

mężczyźni  

po ukończeniu 50. roku życia  
kobiety  

mężczyźni  

niewykonujące innej pracy zarobkowej4 
kobiety  

mężczyźni  

osoby niepełnosprawne 
kobiety  

mężczyźni  

absolwenci centrów integracji społecznej 
kobiety  

mężczyźni  

absolwenci klubów integracji społecznej 
kobiety  

mężczyźni  

osoby, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego5  

kobiety  

mężczyźni  

osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego6 
kobiety  

mężczyźni  

kobiety  

                                                           
3 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 Inna praca zarobkowa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
5 Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
6 Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 



osoby usamodzielniane7 mężczyźni  

osoby z zaburzeniami psychicznymi8 
kobiety  

mężczyźni  

osoby pozbawione wolności 
kobiety   

mężczyźni  

osoby opuszczające zakłady karne 
kobiety  

mężczyźni  

pełnoletnie osoby opuszczające zakłady poprawcze 
kobiety  

mężczyźni  

osoby starsze9 
kobiety  

mężczyźni  

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze 1/2 pełnego 
wymiaru czasu pracy 

kobiety  

mężczyźni  

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze wyższym niż 1/2 
pełnego wymiaru czasu pracy 

kobiety  

mężczyźni  

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

kobiety  

mężczyźni  

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
kobiety  

mężczyźni  

                                                           
7 Zgodnie z w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 
8 Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
9 Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. 



Korzystanie z instrumentów wsparcia 

14 Z których uprawnień przedsiębiorstwo społeczne korzystało w roku sprawozdawczym? 

15 Fundusz Pracy  

16 
Finansowanie części kosztów wynagrodzenia odpowiadającej 
składkom na ubezpieczenia społeczne10 

TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób ogółem oraz w podziale na okres finansowania: 
1) w pełnej wysokości przez okres pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia 
2) w połowie wysokości przez okres kolejnych 12 miesięcy zatrudnienia 

17 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy11 
TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

18 
Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów 
płacy12 

TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

19 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

20 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy13 
TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

21 
Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów 
płacy14 

TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

22 Dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów15 TAK / NIE 

23 

Obniżenie wpłat na PFRON w przypadku zakupu produkcji 
lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające co najmniej 10 
pracowników16 

TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę podmiotów, które skorzystały z możliwości obniżenia 
wpłat na PFRON 

25 Inne źródła, w tym Europejski Fundusz Społeczny Należy wskazać źródło 

                                                           
10 Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 
11 Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
12 Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
13 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
14 Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
15 Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 
16 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 



26 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy17 
TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

27 
Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów 
płacy18 

TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę osób 

28 Zamówienia publiczne 
TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę udzielonych zamówień  

29 Zamówienia zastrzeżone19 
TAK / NIE 
Jeżeli TAK proszę podać liczbę udzielonych zamówień 

30 
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ustawy o ekonomii 
społecznej 

TAK / NIE 
 

 

                                                           
17 Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
18 Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej. 
19 Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 


