
 
 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru 

wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania 

został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 

społecznej (Dz. U. poz.1812), zwanej dalej „ustawą”. 

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 21 ust. 4 ustawy. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku 

przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 ustawy oraz trybu finansowania tych składek. W świetle art. 21 ust. 1 

ustawy finansowaniu ze środków Funduszu Pracy może podlegać część wynagrodzenia 

odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. Finansowanie następuje 

w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości 

przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której 

podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zgodnie z ustawą przedmiotowe finansowanie może być realizowane w formie 

refundacji składek albo przekazania zaliczki na ich opłacenie. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza jednolity wzór wniosku o finansowanie 

składek na ubezpieczenia społeczne, o które mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne, 

zawierający:  

a) dane dotyczące przedsiębiorstwa społecznego,  

b) datę umowy zawartej przez starostę i przedsiębiorstwo społeczne w sprawie finansowania 

składek na ubezpieczenia społeczne,  

c) dane rozliczeniowe, obejmujące informacje o okresie opłacania składek oraz kwocie 

składek podlegających refundacji lub finansowaniu, 

d) dane dotyczące osób, których dotyczy rozliczenie składek, z podaniem ich numeru PESEL, 

okresu nawiązania stosunku pracy oraz przynależności do jednej z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  
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e) dane o numerze rachunku bankowego przedsiębiorstwa społecznego, na który będą 

przekazywane środki finansowe. 

Przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, 

zgodnie z przepisami w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie. 

W projekcie nie ma konieczności stosowania przepisów przejściowych, w związku z tym 

że jest to akt wykonawczy do nowej ustawy. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r., tj. z dniem wejścia 

w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt 

rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.   

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  

poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia, środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu. 

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 § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

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

projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozwiązania nie stwarzają zagrożeń korupcyjnych. 

 

 

 

 

 

 


