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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego 

wynika z uchwalenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Art. 10 z dnia 5 sierpnia 2022 r. ustawy  

o ekonomii społecznej reguluje kwestie sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne 

musi spełniać nałożony ustawą wymóg sprawozdania się organowi nadzoru, tj. wojewodzie. Roczne sprawozdanie 

z działalności przedsiębiorstwa zawiera najistotniejsze kwestie związane przede wszystkim z podjętymi działaniami 

dotyczącymi reintegracji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób wraz z osiągniętymi efektami tych działań, 

informacje o zatrudnieniu, w tym zatrudnieniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także informacje  

o korzystaniu przez przedsiębiorstwo społeczne z instrumentów wsparcia.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie wprowadzi jednolity wzór sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa społecznego. 

Podmioty te będą składać sprawozdanie co roku, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest 

ono składane. Przedsiębiorstwa społeczne będą zobowiązane do przesłania przedmiotowych sprawozdań w formie 

elektronicznej do wojewodów, do których będzie należał obowiązek weryfikacji przesłanych sprawozdań oraz scalenie 

ich w jedno zestawienie. Należy dodać, że zakres zbieranych informacji został ograniczony do danych, których 

pozyskanie z innych źródeł lub rejestrów nie jest możliwe, z wyjątkiem danych podstawowych dotyczących 

przedsiębiorstwa, a które są niezbędne organom władzy publicznej do wykonywania zadań koordynacyjnych  

i nadzorczych. W związku z powyższym, sprawozdanie składane przez przedsiębiorstwa społeczne będzie składać się z: 

a) danych przedsiębiorstwa społecznego, 

b) szczegółowych informacji o: podjętych działaniach dotyczących reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zatrudnionych wraz z osiągniętymi efektami; zatrudnieniu, w tym zatrudnieniu osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz informacji o korzystaniu przez przedsiębiorstwo społeczne z instrumentów 

wsparcia.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Ze względu na charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami 

z innych krajów. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizacje pozarządowe, 

o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1327, z późn. 

zm.), z wyjątkiem: partii 

politycznych, związków 

zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów 

87,3 tys. (26,3 tys. 

organizacji 

prowadzących 

odpłatną działalność 

statutową lub 

działalność 

gospodarczą) 

GUS – Sektor non-profit w 

2018 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 



zawodowych i fundacji 

utworzonych przez partie 

polityczne oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 1, 2 i 4 tej 

ustawy. W liczbie 

organizacji uwzględnione 

są koła gospodyń 

wielskich. 

Spółdzielnie socjalne 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2085, z późn. zm.)  

0,9 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r.  

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 

Spółdzielnie pracy 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2021 

r. poz. 648) 

0,5 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 

Spółdzielnie inwalidów i 

spółdzielnie niewidomych 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo 

spółdzielcze  

0,1 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 

Spółdzielnie produkcji 

rolnej działające na 

podstawie ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze  

2,9 tys. Krajowa Rada Spółdzielcza – 

dane za 2021 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 

Jednostki reintegracyjne 

przygotowujące do 

aktywności zawodowej i 

społecznej: warsztaty 

Liczba aktywnych 

jednostek 

reintegracyjnych 

ogółem  1 289 w tym: 

GUS - Centra integracji 

społecznej, kluby integracji 

społecznej, zakłady aktywności 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, w związku z czym – 

podmioty je prowadzące - 



terapii zajęciowej i zakłady 

aktywności zawodowej 

działające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 573, z późn. 

zm.), centra integracji 

społecznej i kluby 

integracji społecznej 

działające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 176, 

z późn. zm.) 

- 720 warsztatów 

terapii zajęciowej 

(WTZ), 

- 123 zakłady 

aktywności 

zawodowej (ZAZ), 

- 186 centrów 

integracji społecznej 

(CIS), 

- 260 klubów 

integracji społecznej 

(KIS), 

399 jednostek 

założonych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego. 

zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2019 r.; 

posiadają możliwość 

uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego 

w przypadku spełnienia 

kryteriów ustawowych i jako 

przedsiębiorstwa społeczne 

będą zobowiązane do 

składania rocznych 

sprawozdań. 

Wojewodowie (Wydziały 

Polityki Społecznej) 

16 Dane administracyjne Po wejściu w życie ustawy 

będą sprawować nadzór nad 

działalnością przedsiębiorstw 

społecznych oraz nad 

spełnianiem przez nie 

wymogów ustawowych. W 

związku z powyższym 

wojewodowie będą zbierać 

sprawozdania roczne 

przedsiębiorstw społecznych, a 

następnie będą zobowiązani do 

sprawdzenia ich kompletności 

i poprawności. Po weryfikacji 

sprawozdań, zadaniem 

wojewodów będzie stworzenie 

sprawozdania zbiorczego 

przedkładanego do ministra 

właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

Minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia 

społecznego 

1 Dane administracyjne W gestii Ministra będzie leżało 

prowadzenie elektronicznego 

wykazu przedsiębiorstw 

społecznych. Wykaz będzie 

oparty na informacjach 

pochodzących ze sprawozdań 

zbiorczych przedstawianych 

corocznie przez wojewodów.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).  

 

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 97) następującym partnerom społecznym:  

1) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”; 

2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

3) Forum Związków Zawodowych; 

4) Konfederacji Lewiatan; 

5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 



7) Związkowi Pracodawców Business Centre Club; 

8) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców; 

9) Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), zostanie przedstawiony do zaopiniowania 
Radzie Dialogu Społecznego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)  
            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 

publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a 

także osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstw społecznych, wynikający z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 

społecznej, będzie stanowił nowe zadanie dla ww. podmiotów, ale również dla wojewodów i ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast elektroniczny formularz sprawozdawczy nie będzie powodował 

dodatkowych obciążeń dla żadnej ze stron. Wprowadzany ustawowo obowiązek będzie więc całkowicie dostosowany do 

zasobów i możliwości cyfrowych urzędów. Nie będzie stanowić także nadmiernego obciążenia dla przedsiębiorstw 

społecznych. Obsługa sprawozdań na poziomie wojewódzkim i centralnym będzie wykonywana w ramach 

dotychczasowych zadań poszczególnych jednostek administracyjnych, nie będzie więc powodować dodatkowych 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne: 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na powyższe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie przewiduje się 

stosowania mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 


