
 
 

 

 
 

 

 

 
SZKOLENIE Z ZAKRESU:  
 
 

 „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA I ZAKŁADANIA PODMIOTÓW EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO 

SPÓŁKI NON PROFIT I NOT FOR PROFIT”   

 
 
 
Celem szkolenia jest omówienie działalność podmiotów ekonomii społecznej w szczególności z 

zasad tworzenia sp. z o.o., z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
W ramach szkolenia zostaną przedstawione prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii 
społecznej, ich funkcjonowania w obszarze działalności statutowej oraz gospodarczej, w tym zasady 
funkcjonowania działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej z uwzględnieniem litery prawa. 
Zaprezentowana zostanie konstrukcja aktu notarialnego, statutu i możliwość jego zmiany. Omówione 
zostaną obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych organów powołanych przez te podmioty. 
Przedstawione będą obowiązki w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.   

 
Zarys programu: 

 

1. Zakładanie sp. z o.o. non profit i not for profit.; 

2. Istota statutu podmiotów ekonomii społecznej i jego zmiana; 

3. Organy sp. z o.o. i zmiana osób wchodzących w skład organów podmiotu; 

4. Odpowiedzialność  osób będących członkami organów sp. z o.o.; 

5. Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego w świetle powołania podmiotu 

ekonomii społecznej jako sp. z o.o.;  

6. Możliwość uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego; 

7. Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych; 

8. Wolontariat; 

9. Działalność statutowa i gospodarcza;  

10. Zasady realizacji działalności nieodpłatnej i odpłatnej; 

11. Aspekty z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.  

 

  
Wykładowca: 
 
Justyna Bartosiewicz 
 
Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała 
edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego 
i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. 



 
 

 

 
 

 

 

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu 
w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na 
lata 2014 – 2020. 
Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz 
dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. 
Trener, wykładowca i doradca.  
Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów 
(certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą 
podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w 
Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 

 


