
   

 

 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rocznego 

sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego został opracowany w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812) i stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powinien określić szczegółowy zakres i wzór 

rocznego sprawozdania sporządzanego przez przedsiębiorstwo społeczne. Celem niniejszego 

projektu rozporządzenia jest zapewnienie zgromadzenia jednolitych informacji niezbędnych do 

oceny prawidłowości realizacji przez przedsiębiorstwo społeczne jego celów oraz spełniania 

warunków statusu przedsiębiorstwa społecznego.  

Wzór sprawozdania odpowiada zakresowi informacyjnemu określonemu w art. 10 ust. 

2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Należy podkreślić, że w ramach 

konsultacji projektu wspomnianej ustawy, zakres ten został omówiony i uzgodniony 

z podmiotami, których dotyczy regulacja. Lista wymaganych w sprawozdaniu informacji 

została ograniczona do danych, których pozyskanie z innych źródeł lub rejestrów nie jest 

możliwe, a które są niezbędne organom władzy publicznej do wykonywania zadań 

koordynacyjnych, monitorujących i nadzorczych, z wyjątkiem podstawowych informacji 

dotyczących przedsiębiorstwa. Forma sprawozdania została ponadto maksymalnie uproszczona 

i zredukowana w taki sposób, aby nie generować nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorstw 

społecznych oraz jednostek administracji publicznej. Sprawozdanie będzie przekazywane 

wojewodzie w formie elektronicznej. Zakres tego sprawozdania obok danych dotyczących 

samego przedsiębiorstwa społecznego, obejmuje informacje o podjętych przez to 

przedsiębiorstwo działaniach dotyczących reintegracji zawodowej i społecznej osób w nim 

zatrudnionych, ze wskazaniem efektów jakie zostały osiągnięte. Sprawozdanie zawiera także 

informacje na temat stanu zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, a także informacje rodzaju instrumentów wsparcia, z których przedsiębiorstwo 

skorzystało. 

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. w dniu wejścia  

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

 


