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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

Wykaz używanych skrótów:
CIT podatek dochodowy od osób prawnych

JST jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)

KSH lub k.s.h.  kodeks spółek handlowych

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy

OPP status Organizacji Pożytku Publicznego

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

PCC podatek od czynności cywilnoprawnych

PKD Polska Klasyfikacja Działalności

PIT podatek dochodowy od osób fizycznych

PZP prawo zamówień publicznych

PS przedsiębiorstwo społeczne

PSA  prosta spółka akcyjna

Wytyczne CT9 z 2018 lub z 2019 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014–2020 (odpowiednio wersja Wytycznych z 2018 lub 2019 r.)

VAT  podatek od wartości dodanej (value-added tax), tzw. podatek VAT 
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W 2016 r. prowadziłem po raz pierwszy szkolenie dla grup inicjatywnych, które chciały 
założyć przedsiębiorstwo społeczne w różnych formach prawnych. Nie były to już tyl-
ko spółdzielnie socjalne, lecz także fundacje, stowarzyszenia i spółki z o.o. non profit. 
Z czasem okazało się, że większym zainteresowaniem cieszą się inne formy prawne, niż 
spółdzielnia socjalna, która często nie jest pierwszym wyborem dla założycieli firmy 
społecznej.

Jednym z większych wyzwań było i jest dla mnie omówienie najważniejszych 
uwarunkowań prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w różnych formach 
prawnych podczas dwóch dni szkolenia. Z reguły dwa dni potrzebowałem, by omówić 
i przećwiczyć z uczestnikami kwestie spółdzielczości socjalnej. W sposób naturalny za-
częła we mnie kiełkować myśl o tym, by przygotować książkę dotyczącą różnych aspek-
tów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, z uwzględnieniem specyfiki poszczegól-
nych form prawnych. 

Najpierw, to jest w 2019 r., pojawił się jednak blog prowadzony na stronie  www.
PrzedsiebiorstwoSpoleczne.pl, który założyliśmy wspólnie z Witkiem Ekielskim. Potem, 
wskutek różnych sprzyjających okoliczności, skupiłem się na książce, którą właśnie 
trzymasz w ręku. 

Została ona pomyślana w taki sposób, byś otrzymał podstawową wiedzę, jaką 
warto mieć na początku swojej przygody z przedsiębiorstwem społecznym. Skupiam się 
na różnych aspektach prawnych, formalnych, księgowych i biznesowych. Jeśli zastana-
wiasz się jeszcze nad wyborem właściwej formy prawnej firmy społecznej, to zachęcam 
do zapoznania się ze specyfiką wszystkich tych form (rozdział 3), a jeśli masz to już prze-
myślane, to szczegóły funkcjonowania niewybranych form prawnych możesz oczywiście 
pominąć. Zapoznaj się natomiast z porównaniem form prawnych, bo może jest coś, na co 
nie zwróciłeś do tej pory uwagi (rozdział 2). Wszystkie pozostałe rozdziały również pole-
cam każdej osobie, która chce prowadzić firmę społeczną. 

W książce znajdziesz również sporo ćwiczeń, testów, analiz przypadków. Zachęcam 
Cię do ich samodzielnego wykonania, zanim sięgniesz do odpowiedzi. Wtedy efekt edu-
kacyjny będzie zdecydowanie lepszy. 
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Mam jeszcze jedną prośbę: jeśli jakieś treści zawarte w książce wzbudzą Twoje 
wątpliwości lub coś będzie niejasne, daj mi znać, pisząc na adres mailowy wzbik@szko-
leniaes.pl. Chętnie dopowiem, wyjaśnię lub wytłumaczę, co miałem na myśli, a Twoje 
pytanie pomoże mi poprawić tę pozycję w kolejnych wydaniach.

Będę również wdzięczny za Twoją opinię dotyczącą tej książki. Naprawdę mi na 
tym zależy. 

Życzę przyjemnej i owocnej lektury.




