
 
 

 

 

 

 

Projekt roboczy-wersja nowa1 

22 czerwca 2010 r. 

 

 

USTAWA 

z dnia ................... 2010 r. 

o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym 
 

 

Rozdział 1: Przepisy ogólne 
 

Art. 1. Ustawa reguluje: 

1) status prawny przedsiębiorstwa społecznego jako jednej z form przedsiębiorczości 

społecznej; 

2) zasady i tryb tworzenia przedsiębiorstwa społecznego; 

3) szczególne obowiązki przedsiębiorstwa społecznego; 

4) wykonywanie kontroli działalności przedsiębiorstwa społecznego;  

5) szczególne uprawnienia, jakie posiadają przedsiębiorstwa społeczne; 

6) zasady likwidacji przedsiębiorstwa społecznego.  

 

Art. 2. Władze publiczne wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej jako społecznie 

użytecznej działalności gospodarczej prowadzonej w rozwijającym się obszarze ekonomii 

społecznej, w szczególności wspierając rozwój przedsiębiorstw społecznych. 

 
Art. 3. 1. Przedsiębiorstwem społecznym w rozumieniu ustawy jest  zespół osób oraz 

środków majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55
1 

Kodeksu 

cywilnego,  spełniający warunki określone w ustawie, utworzony przez podmiot spełniający 

warunki określone w ustawie – który to zespół, na wniosek tego podmiotu, uzyskał status 

przedsiębiorstwa społecznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 

 

 2. Przedsiębiorstwo społeczne może być: 

1) wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowości jednostką 

organizacyjną podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo, stanowiącą jego oddział; 

w takim przypadku, jeden podmiot może utworzyć więcej niż jedno przedsiębiorstwo 

społeczne; 

2) jedynym przedsiębiorstwem podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo.   

 

Art. 4. Przedsiębiorstwo społeczne winno spełniać warunki przedsiębiorstwa małego albo 

średniego w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 

sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych 

- Dz.U. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, s. 3). 

  

Art. 5. 1. Do przedsiębiorstwa społecznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, stosuje się 

przepis art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego.  



 
 

 

 

 

 

 

 2. Podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, ponosi odpowiedzialność 

subsydiarną za zobowiązania przedsiębiorstwa społecznego. 

 

      3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2, powstaje, gdy egzekucja przeciwko 

przedsiębiorstwu społecznemu okazała się bezskuteczna. 

 

Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo, które uzyskało status przedsiębiorstwa społecznego, ma 

obowiązek działania pod nazwą, jeżeli jest to przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 

pkt 1, albo pod firmą, jeżeli jest to przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 - w 

której występuje to oznaczenie. 

 

2. Prawo do używania w nazwie (firmie) lub przy nazwie (firmie) oznaczenia 

„przedsiębiorstwo społeczne” ma jedynie przedsiębiorstwo, które uzyskało status 

przedsiębiorstwa społecznego.  

 
Art. 7. Przedsiębiorstwo społeczne działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień 

aktu o utworzeniu tego przedsiębiorstwa. 

 
Art. 8. 1. Organami przedsiębiorstwa społecznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, są:  

       1) organ zarządzający; 

       2) organ konsultacyjno-doradczy. 

 

2. W skład organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wchodzą, na zasadach określonych 

w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, przedstawiciele pracowników, innych 

zatrudnionych osób i wolontariuszy udzielających świadczeń przedsiębiorstwu, jak również 

mogą wchodzić przedstawiciele stałych odbiorców towarów lub usług przedsiębiorstwa 

(użytkowników, beneficjentów), właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa 

społecznego jednostek samorządu lokalnego, a także organizacji pozarządowych, jeżeli cele 

działalności przedsiębiorstwa społecznego pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem 

ich działalności statutowej.  

 

3. Do zadań organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy co najmniej: 

1) zapoznawanie się nie rzadziej niż raz na kwartał z wynikami działalności 

ekonomicznej i społecznej przedsiębiorstwa społecznego oraz wyrażanie opinii w tym 

zakresie;  

2) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorcę dla 

przedsiębiorstwa społecznego oraz zmian proponowanych w tym zakresie;  

3) opiniowanie strategii działania przedsiębiorstwa społecznego, propozycji działań na 

rzecz reintegracji społeczno – zawodowej oraz na rzecz społeczności lokalnej; 

4) wypowiadanie się w innych sprawach określonych w ustawie i akcie o  utworzeniu 

przedsiębiorstwa społecznego.  

 

4. Członkowie organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą być członkami organu 

zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani w 



 
 

 

 

 

 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub, z wyjątkiem przedstawicieli pracowników, 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstwa społecznego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2. 

 
Art. 9. Podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne określone w art. 3 ust. 2 pkt 1, 

nie może wykonywać w stosunku do tego przedsiębiorstwa innych uprawnień niż określone w 

ustawie oraz w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, przy czym uprawnienia te 

nie mogą obejmować bezpośrednio lub pośrednio bieżącego zarządzania (prowadzenia spraw 

przedsiębiorstwa).  

 

Art. 10. Dochód przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli nie będzie musiał być  przeznaczony na 

pokrycie strat wynikających z działalności tego przedsiębiorstwa w latach ubiegłych: 

1) w co najmniej 10% jest przekazywany na działalność pożytku publicznego 

prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej w miejscu prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorstwo społeczne; 

2) w pozostałej części jest przeznaczany bezpośrednio na finansowanie realizacji 

celów przedsiębiorstwa społecznego, jego dalszy rozwój lub na zasilenie kapitałów 

(funduszy) przedsiębiorstwa społecznego; 

 
Art. 11. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, 

z 2009 r. Nr 91, poz. 742 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146); 

2) dotyczących prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej przez organizacje pozarządowe, w szczególności przepisów ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

Nr 96, poz. 873 z późn.zm.
1
; 

3) ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.
2
);  

4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 

z późn.zm.
3
). 

 

                                                 
1
   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 

210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 219, poz. 2104, z 

2006 r. N4 (4, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009  r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 

 
2
    Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 

i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

146 i Nr 40, poz. 223. 

 
3
   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 

r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 793 oraz z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 157, poz. 1241. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Rozdział 2: Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 

 
Art. 12.  Przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie przez przedsiębiorcę, o 

którym mowa w art. 36 pkt 2, 2a, 4-8a, 11 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 6888, z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

146) - z wyłączeniem przedsiębiorców będących państwowymi albo samorządowymi 

osobami prawnymi i przedsiębiorców prowadzących wyłącznie działalność zawodową w 

rozumieniu  przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Art. 13. Przedsiębiorstwo społeczne może być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej:  

       1) mającej na celu zawodową reintegrację: 

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 

z późn.zm.
4
),  

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 11 

pkt 4, 

c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 11 pkt 3, 

a osoby, o których mowa w lit. a-c, bez względu na podstawę zatrudnienia, stanowią nie 

mniej niż 50% pracowników tego przedsiębiorstwa, lub, jeżeli osobami tymi są osoby 

zaliczone na podstawie przepisów odrębnych do umiarkowanego lub znacznego stopnia 

niepełnosprawności, stanowią one nie najmniej niż 30% pracowników tegoż 

przedsiębiorstwa; 

lub 

     2) w zakresie usług: 

a) o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. j Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 

wewnętrznym (Dz.Urz. UE L z 27.12.2006, Nr 376), w szczególności usług pomocy 

społecznej, w tym dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i osób z 

zaburzeniami psychicznymi, usług opieki nad dziećmi, usług edukacyjnych w zakresie 

opieki przedszkolnej oraz usług w zakresie budownictwa socjalnego; 

 b) usług w zakresie kultury ……… (katalog do przedyskutowania) 

 

Art. 14. 1. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego wymaga formy aktu notarialnego, 

jeżeli przepisy dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 nie stanowią 

inaczej.  

 

                                                 
4
    Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 

1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, 

poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, 

poz. 531. 



 
 

 

 

 

 

 2. W akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego podmiot, który tworzy 

przedsiębiorstwo społeczne, określa, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2:  

1) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa społecznego; 

2) cele oraz przedmiot działalności przedsiębiorstwa społecznego, z zastrzeżeniem art. 

11; 

3) sposób powoływania i odwoływania organów przedsiębiorstwa społecznego; 

4) organizację i zakres umocowania organu zarządzającego oraz zasady reprezentacji 

przedsiębiorstwa społecznego; 

5) zadania i kompetencje organu konsultacyjno-doradczego;  

6) w odniesieniu do przedsiębiorstwa społecznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 

1, także: 

a) tryb sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego 

przedsiębiorstwa społecznego jako odrębnej części sprawozdania finansowego 

podmiotu, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne;      b) wysokość kapitału 

(funduszu) zakładowego przedsiębiorstwa społecznego, który został 

wyodrębniony przez podmiot, który utworzył to przedsiębiorstwo,  w jego 

bilansie w pozycji kapitał (fundusz) własny.  

 

          3.W akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mogą być również określone, z 

uwzględnieniem przepisów ustawy, zasady i tryb likwidacji przedsiębiorstwa społecznego, 

przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji, podziału przedsiębiorstwa społecznego lub 

jego połączenia z innym przedsiębiorstwem społecznym.  

 

Art. 15. Przedsiębiorstwo może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 3 ust. 2, art. 4, art. 8 i 9 oraz art. 12-14 ustawy.  

 
Art. 16. Przedsiębiorstwo uzyskuje status przedsiębiorstwa społecznego z chwilą wpisania do 

Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych w ustawie – na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 

 

Rozdział 3: Szczególne obowiązki  

i kontrola działalności przedsiębiorstwa społecznego 
 

Art. 17. 1. Zabronione jest: 

1) wypłacanie przez przedsiębiorstwo społeczne średniego miesięcznego 

wynagrodzenia, zatrudnionej w przedsiębiorstwie i niebędącej  w tym zakresie 

przedsiębiorcą osobie fizycznej, wyższego niż trzykrotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;  

2) udzielanie przez przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot, który utworzył to 

przedsiębiorstwo, pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem tego 

podmiotu lub przedsiębiorstwa społecznego w stosunku członków podmiotu, 



 
 

 

 

 

 

który utworzył przedsiębiorstwo, członków organów tego podmiotu lub 

członków organów przedsiębiorstwa społecznego, pracowników tego 

podmiotu lub pracowników przedsiębiorstwa społecznego oraz osób, z 

którymi ci członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli; 

3) przekazywanie majątku przedsiębiorstwa społecznego lub innego majątku 

podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo, na rzecz osób, o których mowa 

w pkt 2, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

4) wykorzystywanie majątku przedsiębiorstwa społecznego lub innego majątku 

podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo, na rzecz osób, o których mowa 

w pkt 2, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu przedsiębiorstwa społecznego; 

5) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o 

których mowa w pkt 2, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
2. Przepis ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do spółdzielni socjalnych. 

 

 
Art. 18. 1. Podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, oraz przedsiębiorstwo 

społeczne są obowiązane zapewnić:  

1) nieprzerwane spełnianie wymogów określonych w art. 3 ust. 2, art. 4, art. 6 ust. 1, 

art. 8, art. 9, art. 12, art. 15 i art. 17; 

2) prowadzenie przez przedsiębiorstwo społeczne działalności gospodarczej 

wyłącznie w zakresie określonym w art. 13;  

3) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 

społecznego, z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 pkt 6 lit.b, oraz przekazywanie tych 

sprawozdań, w terminie 7 dni od ich zatwierdzenia, do sądu rejestrowego oraz do 

Izby Przedsiębiorstw Społecznych, o której mowa w art. 20; 

4) sporządzanie, nie później niż w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w pkt 3, rocznych sprawozdań merytorycznych z 

działalności przedsiębiorstwa społecznego i przekazywanie ich w terminie 7 dni od 

ich przyjęcia do sądu rejestrowego oraz do Izby Przedsiębiorstw Społecznych, jak 

również publiczne udostępnianie tych sprawozdań w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty;  

5) korzystanie ze szczególnych uprawnień związanych ze statusem przedsiębiorstwa 

społecznego zgodnie z przepisami dotyczącymi tych uprawnień. 

 



 
 

 

 

 

 

 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, obejmujący w szczególności 

najważniejsze informacje o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa społecznego w 

okresie sprawozdawczym oraz o korzystaniu ze szczególnych uprawnień 

przysługujących temu przedsiębiorstwu; 

2) wzór tego sprawozdania, pozwalający w szczególności ocenić spełnianie w okresie 

sprawozdawczym obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4. 

 
Art. 19. 1. Zmiany aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego dokonuje się w trybie 

wymaganym dla ustalenia tego aktu, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2.  

 

               2. Przepis art. 16 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 20. 1. Kontrolę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo społeczne obowiązków, o 

których mowa w art. 18 ust. 1, oraz, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, innych 

obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nad 

gospodarnością i rzetelnością prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne działalności, 

wykonuje Izba Przedsiębiorstw Społecznych, zwana dalej „Izbą”.  

 

       2. W skład Izby wchodzą z mocy prawa wszystkie przedsiębiorstwa społeczne. 

 

       3. Sąd rejestrowy z urzędu powiadamia Izbę o wpisaniu informacji, o której mowa 

w art. 16. 

 

                4. Siedzibą Izby jest m.st. Warszawa. 

 

                5. Izba posiada osobowość prawną. 

 

                6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do Izby stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 

710), a w odniesieniu do kontroli wykonywanej przez Izbę stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia  16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z 

późn.zm.
5
), dotyczące lustracji. 

 

                7. Izba nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 

      8. Izba działa na podstawie statutu, który określa, w szczególności, jej organizację, 

szczegółowe zasady i tryb jej działania oraz zasady i tryb wykorzystania środków, o których 

mowa w art. 28.  

                                                 
5
   Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, 

poz. 1024 i Nr 233, poz. 1993, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 

1014 i Nr 225, poz. 1503 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649. 



 
 

 

 

 

 

 

      9. Statut Izby i jego zmiany stają się skuteczne po stwierdzeniu przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie w postępowaniu nieprocesowym ich zgodności z prawem. 

 

Art. 21. W razie stwierdzenia, że podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, lub 

przedsiębiorstwo społeczne nie wypełniają obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1, 

Izba zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym przez siebie terminie, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie z 

Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o której mowa w art. 16. 

 

Art. 22. 1. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji zgodnie z� art. 21 

podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z urzędu, na koszt podmiotu, który 

utworzył przedsiębiorstwo społeczne.   

 

Art. 23. W razie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o której mowa w 

art. 16, podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, zwraca Izbie Przedsiębiorstw 

Społecznych otrzymane od niej i niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem środki, o 

których mowa w art. 28.  

 

Art. 24. W razie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o której mowa w 

art. 16, podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, nie może wystąpić o wpisanie 

informacji dotyczącej tego samego lub innego przedsiębiorstwa społecznego przed upływem 

dwóch lat od wykreślenia. 

 

 

Rozdział 4: Szczególne uprawnienia przedsiębiorstwa społecznego 

 
Art. 25. 1. Przedsiębiorstwu społecznemu przysługują, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych; 

2) ustalenie podatku od nieruchomości wykorzystywanych przez to przedsiębiorstwo w 

całości lub, odpowiednio do jego udziału w części dla prowadzenia działalności 

gospodarczej - w wysokości odpowiadającej podatkowi od nieruchomości 

wykorzystywanych na cele odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w art. 11 pkt 1. 

 

             2.Przedsiębiorstwu społecznemu prowadzącemu działalność gospodarczą wyłącznie 

w zakresie, o którym mowa w art. 13 pkt 1, przysługują, na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych:  

1) zwolnienie od podatku od nieruchomości;  

2) zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

3) czasowe ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne pracowników, o których mowa w 

art. 13 pkt 1.   



 
 

 

 

 

 

 

Art. 26. Podmiotowi, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, przysługuje, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie z podatku dochodowego środków 

przekazywanych na kapitał (fundusz) zakładowy przedsiębiorstwa społecznego.  

 

Art. 27. Od usług świadczonych przez przedsiębiorstwo społeczne może być pobierany, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, podatek od towarów i usług w obniżonej 

stawce. 

 

Art. 28. 1. Izbie przysługuje, na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, 

prawo uzyskania 1% podatku dochodowego przekazanego przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

 

     2. Uzyskane przez Izbę środki, o których mowa w ust. 1, w co najmniej połowie są 

przeznaczane na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy 

publicznej. 

 

Art. 29. 1. Przedsiębiorstwu społecznemu przysługują, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, szczególne uprawnienia w udzielaniu mu zamówień publicznych, w szczególności 

preferencje w zakresie zlecania wykonywania określonych usług. 

 

2. Przy zakupie towarów i usług przez jednostki sektora finansów publicznych 

niepodlegającym ze względu na wartość zamówienia przepisom o zamówieniach 

publicznych, zamawiający może, jeżeli nie sprzeciwiają się temu względy interesu 

publicznego, ograniczyć zakres podmiotowy wykonawców do przedsiębiorstw społecznych. 

 

Art. 30. Przedsiębiorstwo społeczne może korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach 

określonych w ustawie, o której mowa w art. 11 pkt 2, z tym że łączna wartość świadczeń 

wolontariuszy w ciągu roku kalendarzowego nie może przewyższać połowy wynagrodzeń 

pracowników, o których mowa w art. 13 pkt 1. 

 

 
Rozdział 5: Likwidacja przedsiębiorstwa społecznego 

 
Art. 31.  Przedsiębiorstwo społeczne ulega, poza przypadkami określonymi w akcie o jego 

utworzeniu, likwidacji w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu, który utworzył 

przedsiębiorstwo społeczne. W takim przypadku, likwidację przedsiębiorstwa społecznego 

przeprowadza podmiot sprawujący zarząd majątkiem upadłego. 

 

Art. 32.  1. Podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo społeczne, może,  w razie wykreślenia 

z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o której mowa w art. 16, złożyć oświadczenie o 

likwidacji przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

2. Jeżeli akt o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego  nie stanowi inaczej, 

likwidację przeprowadza osoba wyznaczona przez podmiot, który utworzył przedsiębiorstwo 

społeczne. 



 
 

 

 

 

 

 

Art. 33. Majątek pozostały po likwidacji przedsiębiorstwa społecznego  przekazuje się na 

realizację celów tożsamych lub zbieżnych z celami tego przedsiębiorstwa społecznego.  

     

 

Rozdział 6:  

Przepis końcowy 

 
Art. 35. Ustawa wchodzi w życie na zasadach określonych w odrębnej ustawie. 

 

 


