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Załączniki  
do ………………………………………………………….. 

 

Załącznik nr 1  

WZÓR 

WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

❖ Wniosek należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z informacjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.  

 

 
I. Dane Wnioskodawcy: 
 

1. Nazwa podmiotu ekonomii społecznej lub jednostki 
tworzącej podmiot ekonomii społecznej 

 

2. Forma prawna  

3. Adres siedziby 
 

4. Miejsce wykonywania planowanej działalności 
 

5. Dane teleadresowe (numer telefonu, adres  
    poczty elektronicznej,  strona www) 

 

6. NIP  

7. REGON 
 

8.Numer w KRS lub innej ewidencji lub rejestrze 
 

9. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień 
dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

10. Przedmiot dominującej działalności 
 

 
II. Informacje o Wnioskodawcy   
 

1. Przedmiot działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę: 
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 odpłatna działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327); 

 działalność gospodarcza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-

ców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.); 

 inna działalność o charakterze odpłatnym, (jaka?)……………………………………………………...1; 

 

2. Cel/e działalności który/e będzie realizować przedsiębiorstwo społecznego (zaznaczyć właściwe2): 

 

 reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 realizacja usług społecznych. 

 
III. Załączniki: 
 

1. oświadczenie Wnioskodawcy; 
 
23. dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–
9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812, z późn. zm.): 

1) …………………………………………….…, 
2) ………………………………………………., 
…) 

 
 
 
 
 
 

.................................................................                                                           Data ........................................................ 

................................................................. 
(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do złożenia wniosku) 

 

 

 

 

 

 

 

1 o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812, z późn. zm.).  
2 dopuszcza się realizację obu wskazanych celów.   
3 nie dotyczy spółdzielni socjalnej. 
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Załącznik nr 1 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

 

Oświadczam/y, że …………............................................................……………………… 

 (nazwa i adres podmiotu) 

 
Wnioskodawca spełnia wymagania, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7 – 9 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812, z późn. zm.): 
 

1. zatrudnia [liczba] osoby/osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 
pracę, w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy; 

2. co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o 

pracę, w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy4 

3. posiada organ konsultacyjno-doradczy, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o ekonomii społecznej; 

4. nie udziela pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim 
członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym 
przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie 
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa   linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem 
przedsiębiorstwa społecznego; 

5. nie przekazuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 5, na zasadach innych niż 
w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach; 

6. nie wykorzystuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 5, na zasadach innych 
niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu 
statutowego; 

7. nie dokonuje zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim 
powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 5, na 
zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe; 

8. nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, 
o której mowa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do 
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim 
zatrudnione; 

 

4 dotyczy jedynie Wnioskodawcy ubiegającego się o status przedsiębiorstwa społecznego realizującego cele związane z 

reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    
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9. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa 
osoba prawna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu 
art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z 
wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.  

 
Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 
271 i art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 i 
1726). 
 
 
 
 
 

………………………………..…………………….               …………………………………….……………………. 

(miejscowość, data)                                                                                (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 


