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Wojciech Rogowski

Uproszczenie procedur zwi zanych z rozpoczynaniem dzia alno ci gospodarczej znala-

z o swoje has owe okre lenie w zwrocie „jedno okienko” (one-stop shop; single acces 
point, SAP). Zmiany w polskim prawie, które wesz y w ycie z ko cem marca 2009 r., 

mia y by  urzeczywistnieniem tej idei. Co jednak tak naprawd  kryje si  u nas pod poj -

ciem jednego okienka? Czy po 1 kwietnia 2009 r. rzeczywi cie mo na wszystkie formal-

no ci za atwi  w jednym okienku? Jak koncepcja jednego okienka jest realizowana w 

innych pa stwach? Artyku  jest prób  odpowiedzi na te pytania. 

Ze wzgl du na znaczenie przedsi biorczo ci

dla rozwoju gospodarczego d y si  do mak-

symalnego uproszczenia procedur administra-

cyjno-prawnych niezb dnych do zarejestrowa-

nia i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

Prostota procedur powinna zach ca  obywateli 

do rozpoczynania dzia alno ci gospodarczej i 

koncentrowania swojej uwagi na jej prowadze-

niu, a nie na wype nianiu obowi zków biuro-

kratycznych. Bardzo istotny jest tak e niski 

koszt niezb dnych procedur85.

 Z drugiej strony ewidencja podmiotów go-

spodarczych ma znaczenie dla bezpiecze stwa

i sprawno ci obrotu gospodarczego, st d ca -

kowite zrezygnowanie z procedur administra-

cyjno-prawnych nie jest uzasadnione, ale ich 

optymalizacja, jak pokazuj  liczne zagraniczne 

przyk ady, jest mo liwa i po yteczna. W pierw-

szej kolejno ci informatyzacja funkcjonowania 

administracji (i kontaktu obywatel – urz d), co 

ogranicza dokuczliwo  niezb dnych relacji 

przedsi biorców i obywateli z urz dami.

 Pa stwo reguluje warunki tworzenia firm, 

ewidencjonuje/rejestruje podmioty prowa-

dz ce dzia alno  gospodarcz  i nak ada na 

przedsi biorców liczne obowi zki administra-

cyjno-prawne poprzedzaj ce (regulation of busi-

ness entry) i towarzysz ce legalnej dzia alno ci

gospodarczej. Wype nienie tych obowi zków 

85 World Bank, 2004, Doing Business 2004. Regulacje i ich 
znaczenie, Warszawa. 

wi e si  z poniesieniem przez przedsi bior-

ców okre lonych kosztów (rodzaj kosztów 

transakcyjnych), ale jednocze nie daje korzy ci

– tak samym przedsi biorcom (dost pno

informacji o innych podmiotach), jak i korzy ci

spo eczne. Teoria interesu publicznego suge-

ruje, e jawno  i rzetelno  informacji o pod-

miotach gospodarczych zapewniona przez 

pa stwowe regulacje i ich stosowanie przyczy-

nia si  do efektywnego funkcjonowania go-

spodarki, gdy  zapewnia bezpiecze stwo ob-

rotu gospodarczego.  

 Wychodz c z tych za o e  teoretycznych 

mo na przypuszcza , e istnieje pewien „natu-

ralny”, optymalny poziom kosztów – a co za 

tym idzie okre lonej liczby procedur, czasu i 

kosztów ich dope nienia przez przedsi bior-

ców – przy którym suma korzy ci spo ecznych 

wynikaj cych z istnienia regulacji wej cia na 

rynek powinna przekroczy  sum  poniesio-

nych kosztów, a tym samym tworzy  warunki 

dla dzia alno ci gospodarczej przyczyniaj cej 

si  do wzrostu gospodarczego. Je li bariery 

wej cia, w tym koszty dla przedsi biorców, 

s  zbyt du e – to obni aj  efektywno

gospodarowania, mog  te  zniech ca

przedsi biorców do legalnego zak adania

firm, co prowadzi do podejmowania dzia-

alno ci w szarej strefie. To z kolei zmniejsza 

wp ywy bud etu pa stwa, czego skutkiem jest 

wzrost obci e  podatkowych legalnie dzia a-



124

4 (20) 2009 PRZEGL D CORPORATE GOVERNANCE

PRZEDSI BIORCZO

Ponowne narodziny „jednego okienka” – niespe nione nadzieje

j cych przedsi biorstw – co ogranicza ich 

zdolno ci rozwojowe i os abia wzrost gospo-

darczy.

 Terminem jedno okienko (one-stop shop, single 

point of contact) okre la si  sytuacje, gdy przed-

si biorca mo e dope ni  wszystkich formalno-

ci administracyjnych wynikaj cych z przepi-

sów prawa – zwi zanych z rozpoczynaniem 

dzia alno ci gospodarczej – w jednym miejscu, 

szybko i tanio. Analiza praktyki za granic

wskazuje, e s  ró ne sposoby i formy realiza-

cji tej koncepcji86.

 Pierwszym stadium rozwoju jednego okien-

ka mo e by  stworzenie dodatkowego punktu 

kontaktowego, którego zadaniem jest rozsy a-

nie wniosków rejestracyjnych z o onych przez 

przedsi biorców do w a ciwych urz dów. In-

nym rozwi zaniem jest utworzenie w jednym 

urz dzie komisji skupiaj cej przedstawicieli 

innych urz dów rejestruj cych. W efekcie 

przedsi biorca, odwiedzaj c jeden urz d,

móg by z o y  tu wszystkie wnioski tak e do 

pozosta ych instytucji.  

 Drugi etap to zintegrowanie wniosków w 

jeden dokument, którego kopie otrzymuj  od 

urz du koordynuj cego wszystkie pozosta e

urz dy rejestruj ce. Kolejnym etapem rozwoju 

jest umo liwienie przedsi biorcy z o enia w 

trybie on-line wymaganych informacji –bezpo-

rednio w systemach informatycznych urz -

dów rejestruj cych.

 Najwy sz  form  rozwoju koncepcji jed-

nego okienka jest integracja elektronicznych 

baz danych, umo liwiaj ca wype nienie jednej 

ankiety w trybie on-line bez konieczno ci od-

wiedzania urz du. Rejestracja tego typu po-

zwala na natychmiastowe i legalne podj cie 

dzia alno ci gospodarczej.

86 Sader F., 2005, Do „One-Stop Shop” Work?, Foreign 
Investment Advisory Service (FIAS), World Bank 
Group

Wzorce i anty-wzorce zagraniczne 

W krajach Unii Europejskiej, podobnie jak w 
wielu innych pa stwach, prowadzenie reje-
strów przedsi biorców jest powszechne. Takie 
rejestry maja d ug  tradycj , a najwa niejszym 
uzasadnieniem dla ich funkcjonowania jest 
kwestia bezpiecze stwa obrotu gospo-
darczego87. Od 1968 roku w EWG/UE post -
puje harmonizacja prawa w zakresie zasad 
prowadzenia rejestrów przedsi biorców dzia-
aj cych w formie spó ek. Przepisy dyrektywy 

o jawno ci (68/151/EWG) zobowi zuj  kraje 
cz onkowskie do prowadzenia centralnych 
rejestrów zbieraj cych informacje o spó kach i 
ich udzia owcach. Prawo wspólnotowe nie 
reguluje natomiast kwestii prowadzenia ewi-
dencji innych form dzia alno ci gospodarczej 
(np. dzia alno ci gospodarczej osób fizycz-
nych).
 Warunki tworzenia firm s  znacznie zró ni-
cowane w poszczególnych krajach – pod 
wzgl dem liczby, stopnia uci liwo ci (dla 
przedsi biorcy) i kosztów procedur zak adania 
firmy88. Bogat  ewidencj  tego zjawiska w skali 
gospodarki wiatowej przynosz  realizowane 
od 2003 roku projekty badawcze Banku wia-
towego pt. Doing Business (DB) i Enterpreneurship 

Survey (ES) . Wyniki tych bada  wskazuj , e
np. za o enie firmy w postaci spó ki z o.o. w 
2008 roku wymaga o dope nienia od 1 (Ka-
nada) do 20 (Gwinea Równikowa) procedur, 
co zajmowa o od 1 dnia (Nowa Zelandia) do 
694 dni (Surinam). Wi za y si  z tym koszty 
przedsi biorcy w wysoko ci od 0% PKB per 
capita (Dania) do ponad czterokrotno ci rocz-
nego PKB per capita w Republice Kongo89.

87 Stawecki T., 2004, Rejestry przedsi biorców w Europie,
Oficyna Naukowa, Warszawa. 
88 De Soto, 1989, The Other Path, Harper, New York; 
Djankov S.,R. La Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. 
Shleifer, 2002, The Regulation of Entry, Quarterly Journal 
of Economics, 117(1).  
89 Badanie obj o 181 pa stw. Doing Business, Word 
Bank, 2009.
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 Znamienne przy tym, e stopie  restryk-

cyjno ci barier dla przedsi biorczo ci jest 

pozytywnie skorelowany z wi ksz  skal

korupcji i wi ksz  skal  szarej strefy w go-

spodarce, a negatywnie koreluje z si  de-

mokracji i rozwojem gospodarczym90.

 W okresie obj tym obserwacj  (2003-2008) 

w 116 krajach zosta y przeprowadzone cznie

193 reformy dzia alno ci administracji w zakre-

sie inicjowania dzia alno ci gospodarczej i za-

k adania firm91. Ich efektem w skali gospodarki 

wiatowej jest ograniczenie przeci tnej liczby 

niezb dnych procedur o 1/5, skrócenie czasu 

po wi conego na formalno ci prawno-admini-

stracyjne o 17 dni, a tak e zmniejszenie kosz-

tów ponoszonych przez przedsi biorc  zak a-

daj cego spó k  z o.o. rednio o 37%. W anali-

zowanym okresie obni eniu uleg  próg wyma-

ganego minimalnego kapita u zak adowego – z 

przeci tnego 27,8% PKB per capita do 3,51% 

w 2009 roku, przy czym w 79 krajach nie jest 

on obecnie w ogóle wymagany do za o enia 

spó ki z o.o. (por. tab. 1).

 Znamienne przy tym, e reformy upraszcza-

j ce tworzenie nowych podmiotów gospodar-

czych przeprowadzi y wszystkie kraje trans-

formacji systemowej i inne kraje OECD, z 

wyj tkiem Polski, Szwecji i USA.

Polska na tle innych krajów 

W 2008 roku za o enie w Polsce spó ki z o.o. 

wymaga o dope nienia 10 formalno ci, trwa o

31 dni i kosztowa o 18,8% rocznego PKB per 

capita. W wyniku reform dokonanych w 2009 

roku (zmiana w wysoko ci kapita u zak ado-

90 Djankov S. i in., 2002, op.cit. s. 34.
91 Reformy te to: ograniczenie wymaganych formalno ci, 
standaryzacja dokumentów korporacyjnych, zmniejsze-
nie wymaganego kapita u za o ycielskiego, przeniesienie 
rejestracji poza s dy, zmiana po wiadczenia notarialnego 
z obligatoryjnego na opcjonalne, wprowadzenie proce-
dury jednego okienka (one-stop shop), umo liwienie reje-
stracji poprzez sie  internet (online). 

wego spólki z o.o., procedura jedno okienko) 

wska niki te poprawi y si . Liczba procedur 

niezb dnych przy zak adaniu firmy zmniejszy a

si  z 10 do 6 i jest obecnie zbli ona do redniej

dla krajów OECD (5,7) 92. Jednak w Polsce 

procedury zwi zane z wpisem do rejestru po-

ch aniaj  prawie trzykrotnie wi cej czasu ni

wynosi przeci tna dla OECD (32 dni wobec 

rednio 13 dni), a koszt jest nadal blisko czte-

rokrotnie wy szy ni  w najlepiej rozwini tych 

krajach wiata (17,9% PKB per capita wobec 

4,7% w OECD).

 Obni y a si  ostatnio wysoko  minimal-

nego wk adu kapita owego w spó ce z o.o. – 

minimum wynosi obecnie 5 tys. z  i jest dzie-

si ciokrotnie ni sze ni  ustanowione w 2000 

roku. Oznacza to zbli enie si  sytuacji polskich 

firm do poziomu redniej w krajach OECD 

(15,5% PKB per capita).  

cznie wprowadzone zmiany poprawi y

pozycj  Polski w rankingu cz stkowym „za-

k adanie przedsi biorstwa” z 145 na 117 pozy-

cj . Warto nadmieni , e w 2009 roku reformy 

w zakresie warunków zak adania przedsi bior-

stwa przeprowadzi o 61 krajów wiata93.

 Dla porównania: taka sama czynno  za o-

enia spó ki z o.o. w Australii, Kanadzie czy 

Nowej Zelandii wymaga dope nienia 1-3 for-

malno ci, na co potrzeba od 2 do 12 dni. Nale-

y jednak tak e zaznaczy , e w wielu krajach 

dope nienie tych formalno ci jest znacznie 

trudniejsze i kosztowniejsze ni  w Polsce. Na 

przyk ad w Brazylii trzeba pokona  18 proce-

dur, co zajmuje to rednio 152 dni i kosztuje 

1600 z . We W oszech – 6 procedur w 10 dni, 

co kosztuje ok. 20,5 tys z 94.

92 Obliczonej na podstawi danych z 27 krajów na 30 
cz onków OECD. W metodologii Doing Business Polska 
zakwalifikowana jest do grupy krajów regionu Europy 
Wschodniej i Azji rodkowej, a nie jest uwzgl dniana w 
grupie OECD (w przeciwie stwie do W gier i Czech). 
93 World Bank, 2009, Doing Business 2010, Washington 
94 World Bank, 2008, Doing Business 2009, Washington. 
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 Spójrzmy teraz na kraje naszego regionu – 
w Czechach liczba formalno ci zosta a zmniej-
szona w ostatnich latach z 10 do 8, a na W -
grzech z 6 do 4. Czas potrzebny na wykonanie 
stosownych formalno ci w zwi zku z za o e-
niem spó ki z o.o. uleg  skróceniu w Czechach 
z 40 do 15 dni, a na W grzech z 53 do 5 dni. 
Na W grzech znacz co zmniejszono koszty 
tych procedur, podczas gdy w Polsce koszty 
dla przedsi biorców w tym okresie obni ono
tylko nieznacznie (patrz tab. 2).
 W Portugalii jeszcze w 2005 r. aby rozpo-
cz  dzia alno  spó ki z o.o. trzeba by o do-
kona  11 kroków, wype niaj c 20 formularzy – 
co trwa o cznie ok. 54 dni i poci ga o koszty 
rz du 13,5% portugalskiego PKB per capita. Po 
dwóch latach kompleksowych i konsekwent-
nych reform ten sam stan formalny nowy 
przedsi biorca móg  uzyska  po 7 dniach, 
przechodz c 7 procedur i ponosz c koszty w 
wysoko ci jedynie 3,4% PKB per capita. 
Obecnie konieczne jest ju  tylko 6 procedur, 
co zajmuje 6 dni, a koszty zamykaj  si , analo-
gicznie, w kwocie 2,9%95.
 Zaprezentowane powy ej porównania 
wskazuj  na nisk  ocen  konkurencyjno ci 
polskiej gospodarki i odleg e miejsce Polski w 
tego typu rankingach. W ocenie analityków 
IMD Word Competitiveness Yearbook 2008, sto-
sowane w Polsce rozwi zania prawne i 

instytucjonalne w zakresie ( atwo ci) two-
rzenia firm i prowadzenia biznesu s  jed-
nymi z najmniej korzystnych spo ród oce-
nianych krajów (patrz tab. 3). Do podobnych 
wniosków prowadzi analiza rankingów Doing 

Business. Wyniki analizy wskazuj  na wysokie 
koszty ponoszone przez przedsi biorców w 
pierwszym okresie dzia alno ci, ale jednocze-
nie wskazuj  na niewykorzystany potencja

rozwoju przedsi biorczo ci.
 Badania porównawcze Banku wiatowego
wskazuj  pozytywn  zale no  stanu przedsi -

95 World Bank, 2008, Doing Business 2009, Washington.  

biorczo ci96 od jako ci otoczenia bizneso-
wego97. Stwierdzono te  znacz c  zale no
pomi dzy rozwojem gospodarczym (mierzo-
nym warto ci  PKB per capita) a tworzeniem 
nowych przedsi biorstw (wska nik intensyw-
no ci przedsi biorczo ci, business density index,
obliczany jako iloraz liczby spó ek z o.o. w 
rejestrze handlowym danego kraju na 1000 
mieszka ców w wieku produkcyjnym (18-65 
lat) 98.
 Pomimo tego, e w Polsce w latach 2000-
2008 wzros y warto ci wska nika intensywno-
ci przedsi biorczo ci oraz wska nika inten-

sywno ci powstawania firm (entry rate density) to 
nadal kszta tuj  si  one na bardzo niskim po-
ziomie – najni szym w regionie (por. tab. 4). 
Samodzielnie obliczone na podstawie danych 
GUS analogiczne wska niki przyjmuj  jeszcze 
ni sze warto ci ni  wska niki Banku wiato-
wego (por. wykres 1).
 Omówione powy ej wyniki porówna
wskazuj  na utrzymywanie si  w Polsce istot-
nych barier dla przedsi biorczo ci (por. tab. 5).
wiadcz  tak e o nieskuteczno  dotychczas 

prowadzonej polityki w zakresie wspierania 
przedsi biorczo ci, której jednym z elementów 
jest wprowadzenie procedury jednego okienka. 
Pe na ocena efektów tej reformy b dzie mo -
liwa na podstawie wyników bada  porównaw-
czych w nast pnych latach. Obecnie za  mo -
liwe jest wykorzystanie opracowanych na pod-
stawie dotychczasowych wyników bada  Ban-
ku wiatowego modeli rozwoju przedsi -
biorczo ci. Pozwalaj  one na przeprowadzenie 
oszacowania stopnia konkurencyjno ci polskiej 
gospodarki pod wp ywem przewidywanych 
/postulowanych zmian w otoczeniu biznesu. 

96 Mierzonego wska nikiem liczby spó ek z o.o. na 1000 
mieszka ców w wieku produkcyjnym (18-65 lat). 
97 Okre lanego na podstawie rankingu atwo ci zak ada-
nia firmy wg Doing Business.
98 Klapper L., Levin A., Delgado J.M.Q., 2009, The Im-
pact of the Business Environment on the Business Creation Proc-
ess, Policy Research Working Paper No. 4937, s. 10. 
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Tabela 1. Skutki reform dzia alno ci administracyjnej w zakresie inicjowania dzia alno ci gospodarczej w latach 

2004-2008
2004

mediana

2004

rednia

2008

mediana

2008

rednia

Liczba krajów 133 133 181 181

Liczba procedur 10 10,26 8 8,58

Czas trwania 43 52,56 26 38,41

Koszt 25,6 74,83 16,95% 47,1%

Minimalny kapita 27,8 115,15 3,51% 92,32%

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych z www.doingbusiness.org

Tabela 2. Zak adanie spó ki z o.o. w Polsce, Czechach i na W grzech w wietle badania Doing Business 
Rok Liczba formalno ci Liczba dni % PKB per capita 

 Polska Czechy W gry Polska Czechy W gry Polska Czechy W gry

2003 12 10 5 43 88 65 20,3 11,7 64,3 

2004 10 10 6 31 40 53 20,6 10,8 22,9 

2005 10 10 6 31 40 38 22,5 9,5 22,4 

2006 10 10 6 31 24 38 24,1 8,9 20,9 

2007 10 10 6 31 17 16 21,2 10,6 17,7 

2008  10  8 4 31 15 5 18,8 9,6 8,4 

Miejsce 

w rankingach 

2008

119 75 8 106 49 6 96 70 63

ród o: opracowanie w asne na podstawie Doing Business 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

Tabela 3. Miejsce analizowanych krajów w wiatowym rankingu konkurencyjno ci IMD (2008) 
G sto  przepisów 

gospodarczych
Tworzenie firmy 

atwo  prowadzenia 

dzia alno ci gospodarczej 

 1- najmniejsza,  

55 – najwi ksza

1 - prawo sprzyja,  

55 – przepisy prawa utrudniaj

1- najwi ksza,

55 najmniejsza 

Czechy 8 41 29 

W gry 26 18 35 

Polska 54 52 51 

ród o: IMD Word Competitiveness Yearbook 2008, opracowanie w asne

Tabela 4. Porównanie stanu przedsi biorczo ci w wybranych krajach

Kraj lub region 
Wska nik intensywno ci przed-

si biorczo ci 2006/2007 

Wska nik intensywno ci powsta-

wania firm 2006/2007 

Polska (2006) 19,2 0,97 

Czechy 33,55 2,25 

W gry 39,65 4,08 

S owacja 34,75 4,12 

Kraje Europy rodkowo-Wschod-

niej (CEE) rednia 
29,5 3,0 

Kraje OECD rednia 59,2 6,7 

Kraje Ameryki aci skiej i Karaibów 

rednia 
25,7 2,0 

Dane: http://rru.worldbank.org/businessplanet
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Wykres 1. Intensywno  przedsi biorczo ci w Polsce latach 1997-2008 (skala logarytmiczna). 

1
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wska nik intensywno i przedsi biorczo ci (spó ki z oo) wg danych GUS

wska nik intensywno i przedsi biorczo ci (spó ki ogó em) wg danych World Bank

wska nik intensywno i przedsi biorczo ci (osoby fizyczne) wg danych GUS

Dane: GUS, 2009, Word Bank za http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-

1107449512766/WBG_EntrepreneurshipSurvey2008_final.xls

Tabela 5. Procedury wymagane do legalnego rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej w wybranych krajach  
Nazwa (miejsce 

w rankingu DB) 
Kanada (8) Meksyk (56) Polska (76) Indie (122) Brazylia (125) 

Wg Doing 

Business, 2009 

1 procedura, 5 

dni, 0,47% PKB  

per capita

9 procedur, 28 

dni, 12,52%PKB

per capita

10 procedur, 31 

dni 18,8% PKB 

per capita

13 procedur, 30 

dni, 70% PKB 

per capita

18 procedur, 152 

dni, 8,17% 

PKB per capita

Wg innych bada

(liczba procedur) 
1 (4 kroki) 9 8 13 7 

ród o danych: De Sa, (2005) 
Kaplan et al., 

(2007)

opracowanie w asne, 

2009 (stan po 

31.03.2009) 

www.trak.in

(2009)

Zylberstajn et al. 

(2007)

1

Wybór unikalnej 

nazwy firmy z 

wykorzystaniem 

systemu online 

NUANS (20$) 

Rejestracja nazwy 

firmy w minister-

stwie spraw 

zagranicznych

Zawarcie przed 

notariuszem 

umowy spó ki  

Uzyskanie indy-

widualnego

numeru identyfik. 

przedsi biorcy 

(DIN) (online) 

Rejestracja w 

Radzie Handlo-

wej (nadanie 

numeru handlo-

wego)

2

Wype nienie 

online formularzy 

zg oszenia do 

federalnej bazy 

danych o spó -

kach i uzyskanie 

numeru identyfi-

kacji

Legalizacja sta-

tutu spó ki

Jednoczesne 

z o enie wniosku 

rejestracyjnego do 

KRS, krajowego 

rejestru urz do-

wego podmiotów 

gospodarki naro-

dowej (REGON) 

oraz zg oszenia 

identyfikacyjnego 

podatnika w US 

(CIP) oraz reje-

stracja w ZUS  

Uzyskanie pod-

pisu elektronicz-

nego (online) 

Rejestracja w 

Federalnym 

Urz dzie Podat-

kowym (nadanie 

numeru podat-

kowego)  
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3

Rejestracja online 

w bazie danych 

podatkowych (2 

dni)

Rejestracja sta-

tutu w publicz-

nym rejestrze 

handlowym  

Za o enie konta 

bankowego i 

wp acenie kapi-

ta u za o yciel-

skiego 

Zarejestrowanie

nazwy firmy 

(online) 

Rejestracja w 

lokalnym urz -

dzie podatkowym 

4

Zg oszenie pra-

cowników do 

bazy ubezpiecze-

nia spo ecznego 

Rejestracja firmy 

w urz dzie po-

datkowym (RFC) 

Zarejestrowanie

si  przedsi biorcy 

jako podatnika 

VAT

Ostemplowanie

dokumentów 

firmy w minister-

stwie finansów 

lub autoryzowa-

nym banku 

Zezwolenie na 

wystawianie

faktur (kasa 

fiskalna) 

5

 Otrzymanie 

licencji na dzia-

alno  gospodar-

cz  w administra-

cji komunalnej 

(SARE)

Zawiadomienie 

US o sposobie 

rozliczania do-

chodów 

Uzyskanie certy-

fikatu spó ki z 

Rejestru handlo-

wego

Rejestracja dla 

celów podatku od 

nieruchomo ci

6

 Rejestracja firmy 

w systemie za-

bezpiecze  spo-

ecznych (IMSS) 

Z o enie formu-

larza ZUS 

ZUA/ZUS ZZA 

pracowników  

Wyrobienie 

piecz tki firmy 

Wystawienie

po wiadczenia 

notarialnego 

firmie 

7

 Rejestracja w 

systemie p atni-

ków podatku od 

wynagrodze

Wyrobienie 

piecz tki

Uzyskanie nu-

meru identyfikacji 

ksi gowej (PAN) 

Zezwolenie na 

funkcjonowanie  

8

 Zarejestrowanie 

si  w systemie 

informacji go-

spodarczej 

(SIEM)

Zakup kasy 

fiskalnej 

Uzyskanie nu-

meru identyfikacji 

podatkowej 

(TAN)

9

 Zrejestrowanie 

firmy w urz dzie

statystycznym 

(INEGI) 

Rejestracja w 

Sanepidzie 

Zarejestrowanie

firmy w komu-

nalnym rejestrze 

dzia alno ci

gospodarczej 

10

  Rejestracja w 

Pa stwowej

Inspekcji Pracy  

Zarejestrowanie

si  jako p atnika 

VAT

11

   Zarejestrowanie 

si  jako p atnika 

podatku PT 

12

   Zarejestrowanie 

si  firmy w fun-

duszu wsparcia/ 

zabezpieczenia 

praw pracowni-

ków 

13

   Zarejestrowanie 

si  w systemie 

ubezpieczenia 

medycznego 

ród o: opracowanie w asne 



130

4 (20) 2009 PRZEGL D CORPORATE GOVERNANCE

PRZEDSI BIORCZO

Ponowne narodziny „jednego okienka” – niespe nione nadzieje

Gdyby w najbli szym czasie zmniejszy

w Polsce tylko o po ow  (tj. z 10 do 5) licz-

b  procedur niezb dnych do legalnego 

rozpocz cia dzia alno ci w formie spó ki z 

o.o. – przy analogicznym skróceniu czasu 

koniecznego do dope nienia tych procedur 

wraz z proporcjonaln  redukcj  kosztów

(uwzgl dniaj c obni enie w 2009 r. 10-krotnie 

progu wymaganego kapita u zak adowego) – 

to przy za o eniu ceteris paribus – Polska prze-

sun aby si  o 90 miejsc w gór  w rankingu 

atwo ci zak adania biznesu, na pozycj  51, 

a w klasyfikacji ogólnej na pozycj  59 z 

dotychczasowej 7299. Obni enie barier dla 

przedsi biorczo ci umo liwi oby powstanie 

prawdopodobnie wi kszej o ok. 10 do 30% 

liczby nowych przedsi biorstw dzia aj cych w 

formie spó ki z o.o., co w d u szej perspekty-

wie powinno znacz co wspomóc wzrost go-

spodarczy w Polsce100.

Wolno  gospodarcza:  

powrót do róde ?

U progu transformacji ustrojowej, wyprzedza-

j c zmiany polityczne, radykalnie zliberalizo-

wane zosta y zasady prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej. Sta o si  to za spraw  przepisów 

ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia alno ci

gospodarczej, zwanej ustaw  Wilczka. Jej 

pierwszy artyku  stanowi , e podejmowanie i 

prowadzenie dzia alno ci gospodarczej jest 

99 Dla porównania, w latach 2005-2008 rejestracj  spó -
ek w jednym okienku – a wi c radykalne ograniczenie 
liczby niezb dnych procedur – wprowadzono w Albanii, 
Angoli, Azerbejd anie, Bu garii, Chorwacji, Litwie, 
Macedonii, Czechach, W oszech, Portugalii, Ukrainie, 
Egipcie, Jordanii, Libanie, Omanie, Senegalu, S owenii,
S owacji, Salwadorze, Gwatemali, Burkina Faso, Mada-
gaskarze, Zambii, Lesoto, Mauritiusie, Paragwaju, Uzbe-
kistanie i na Bia orusi. Wg Doing Business 2007, s. 11; 
Doing Business 2008, s. 11; Doing Business 2009, s. 10. 
100 za Klapper L., Levin A., Delgado J.M.Q., 2009, The 
Impact of the Business Environment on the Business Creation 
Process, Policy Research Working Paper No. 4937. 

wolne i dozwolone ka demu na równych pra-

wach, z zachowaniem warunków okre lonych 

przepisami prawa101. Jednocze nie ustawa na-

k ada a obowi zek zg oszenia podejmowanej 

przez obywateli dzia alno ci gospodarczej do 

ewidencji. Ewidencja ta by a wówczas pro-

wadzona przez terenowy organ administracji 

pa stwowej (art. 15 ustawy)102.

 Ustawa Wilczka przewidywa a wy czenia z 

obowi zku ewidencji tzw. ubocznych zaj

zarobkowych (art. 9) i dzia alno ci rolniczej 

(art. 10 pkt 1). Obowi zkiem ewidencji nie 

by a obj ta dzia alno  gospodarcza osób 

prawnych. W tym przypadku rejestr prowa-

dzony by  (i jest do tej pory) w s dach103.

 Odmienne zasady ewidencjonowania doty-

czy y tak e tych podmiotów gospodarczych, 

które prowadzi y dzia alno  wymagaj c  uzy-

skania koncesji lub zezwolenia na podstawie 

przepisów innych ustaw (art. 10). Na pocz tku 

1989 r. koncesjonowaniu podlega o 12 rodza-

jów dzia alno ci gospodarczej (art.11)104.

 Zg oszenie w 1989 r. dzia alno ci gospodar-

czej do ewidencji by o opisane w art. 15 ów-

czesnej ustawy. Obowi zuj ca wówczas wersja 

wniosku zg oszenia do ewidencji wymaga a

udzielenia urz dowi jedynie 5 informacji: 

oznaczenia przedsi biorcy, adresu siedziby 

przedsi biorcy, adresu wykonywania dzia alno-

ci, okre lenia przedmiotu dzia alno ci gospo-

darczej i daty rozpocz cia dzia alno ci 105.

Procedura, która zosta a wprowadzona 

w 1989 r. obecnie zyska aby miano „jed-

nego okienka”, gdy  by legalnie rozpocz

dzia alno  gospodarcz  wystarczy a wów-

101 Dz.U. z 1988 r. Nr. 42 poz. 324. 
102 Obecnie rol  prowadz cej ewidencj  jednostki samo-
rz du terytorialnego pe ni gmina. 
103 Praktyka ta obowi zuje od 1919 r. 
104 Obecnie obowi zuj ca ustawa (2009 r.) wymienia 6 
rodzajów dzia alno ci gospodarczej wymagaj cej konce-
sji.
105 Obecnie nowy przedsi biorca musi wype ni  formu-
larz licz cy 28 pozycji. 
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czas jedna wizyta w urz dzie. Jednak w la-

tach 90. wraz z rozwojem systemu gospo-

darczego, dochodzi y przedsi biorcy dodat-

kowe obowi zki – konieczno  uzyskania nu-

meru identyfikacyjnego w rejestrze statystycz-

nym REGON, a z czasem tak e w rejestrze 

podatników NIP oraz w rejestrach ubezpie-

cze  spo ecznych ZUS i innych. Po tych zmia-

nach – i konieczno ci odwiedzenia przez de-

biutuj cego przedsi biorc  co najmniej kilku 

urz dów (spowodowanej m.in. zaniedbaniem 

informatyzacji urz dów administracji publicz-

nej) – idea powrotu do praktyki „jednego 

okienka” sta a si  w Polsce znowu aktualna.

Systemy rejestracji:

nieudana unifikacja  

Obecnie funkcjonuj  u nas dwa systemy reje-

stracji podmiotów gospodarczych. Pierwszy to 

scentralizowany ogólnopolski system rejestracji 

osób prawnych prowadz cych dzia alno  go-

spodarcz  (patrz ramka poni ej). Drugi za  to 

wprowadzony ustaw  Wilczka niescentralizo-

wany/rozproszony system ewidencji osób fi-

zycznych prowadz cych dzia alno  gospodar-

cz .

 W latach 90. podj to nieudan  prób  po -

czenia obu systemów przy okazji informatyza-

cji rejestru s dowego. Ustawa z dnia 20 sierp-

nia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S dowym

(KRS) przewidywa a obj cie wpisem do KRS 

równie  przedsi biorców – osób fizycznych. 

Zbudowanie jednolitego systemu teleinforma-

tycznego KRS mia o nast pi  w ci gu trzech 

lat (mia  dzia a  od 1 stycznia 2001 roku). W 

2000 roku okaza o si  jednak, e system in-

formatyczny KRS nie b dzie gotowy do spe -

niania planowanej funkcjonalno ci od po-

cz tku nast pnego roku.

 Znowelizowana ustawa Prawo dzia alno ci

gospodarczej z 2000 r. (nast pczyni ustawy o 

dzia alno ci gospodarczej z 1988 r.) przed u-

y a obowi zywanie dotychczasowego – gmin-

nego – systemu ewidencji przedsi biorców o 

jeden rok. W nast pnym roku, wobec dalszych 

opó nie  w budowie KRS, wprowadzenie 

zmian przesuni to o kolejne dwa lata. Równie

tego terminu nie uda o si  dotrzyma , w efek-

cie w 2003 r. nast pi a zmiana koncepcji. No-

welizacja z listopada 2003 r. Prawa dzia alno ci

gospodarczej uchyli a przepis nakazuj cy reje-

stracj  przedsi biorców – osób fizycznych w 

Krajowym Rejestrze S dowym. Oznacza o to 

formaln  rezygnacj  z budowy jednolitego 

rejestru przedsi biorców.

 Argumentem za pozostawieniem ewidencji 

w gestii organów gminy by y „oczekiwania 

przedsi biorców”106. Brak jest niestety infor-

macji o warto ci nak adów poniesionych w 

latach 1998-2003 na realizacj  planów w -

czenia ewidencji przedsi biorców – osób fi-

zycznych do KRS.  

Elektroniczny system Krajowego Rejestru S -

dowego (pod nazw Centralna Informacja 

Krajowego Rejestru S dowego) rozpocz

funkcjonowanie 1 grudnia 2005 roku na zasa-

dach okre lonych w rozporz dzeniu RM z dnia 

21 grudnia 2004 r w sprawie ustroju 

i organizacji Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru S dowego oraz szczegó owych zasa-

dach udzielania informacji z Krajowego Reje-

stru S dowego. Krajowy Rejestr S dowy dzia a

od 1 stycznia 2001 r. 

 W 2003 roku w ramach prac nad projektem 

ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej 

(sdg) powsta a koncepcja zbudowania oddziel-

nego, niezale nego systemu teleinformatycz-

nego ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wzo-

rowanego jednak na funkcjonalno ci Central-

nej Informacji KRS. Ustawa z dnia 22 lipca 

2004 r. o sdg zobligowa a ministra gospodarki 

do ustanowienia i prowadzenia Centralnej In-

formacji o Dzia alno ci Gospodarczej. System 

106 Wg uzasadnienia do ustawy str. 44. 



132

4 (20) 2009 PRZEGL D CORPORATE GOVERNANCE

PRZEDSI BIORCZO

Ponowne narodziny „jednego okienka” – niespe nione nadzieje

mia  by  uruchomiony 1 stycznia 2007 r. 

Realizacja tego projektu opó nia a si  jed-

nak tak, e konieczne by o a  trzykrotne 

przek adanie terminu jego uruchomienia. 

Nie jest on gotowy do chwili obecnej.

 Zak ada si , e system Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej 

(CEIDG) zostanie uruchomiony 1 lipca 2011 

r., czyli cztery i pó  roku od terminu okre lo-

nego w ustawie o sdg, a ponad 10 lat od pla-

nowanego pierwotnie uruchomienia systemu 

teleinformatycznego ewidencji dzia alno ci 

gospodarczej (!). Nie s  znane szczegó owe

przyczyny pozwalaj ce okre li  powody opó -

nie  w realizacji centralnej ewidencji. Nie wia-

domo czy wi kszy k opot sprawia y prze-

szkody natury technicznej (informatycznej) czy 

instytucjonalnej (brak koncepcji, s abe zarz -

dzanie procesem, brak rodków finansowych 

itd.).

 W wyniku opisanego stanu rzeczy ewidencja 

dzia alno ci gospodarczej podejmowanej przez 

osoby fizyczne (w tym wspólników spó ek

cywilnych) nadal prowadzona jest przez po-

szczególne urz dy gminne – jako zadanie zle-

cone przez administracj  pa stwow 107. Osoby 

prawne dokonuj  natomiast wpisów do reje-

strów przedsi biorców prowadzonych przez 

s dy rejestrowe108.

Obowi zki przedsi biorcy:

nadal czasoch onne i kosztowne 

Przepisy ustawy o swobodzie dzia alno ci go-

spodarczej stanowi , e w Polsce przedsi -

biorca – osoba fizyczna mo e podj  dzia al-

no  gospodarcz  ju  w dniu z o enia wniosku 

o wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej 

107 Wpis do ewidencji jest czynno ci  materialno-
techniczn , a nie decyzj  administracyjn .
108 Ten wpis ma charakter konstytutywny, czyli tworz cy
podmiot prawny. 

w gminie109. W wielu przypadkach jest to jed-

nak termin niemo liwy do osi gni cia, gdy

moment rozpocz cia dzia alno ci uzale niony

jest od dope nienia przez przedsi biorc  in-

nych formalno ci. Do zgodnego z prawem 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej ko-

nieczne jest bowiem dokonanie wpisu do kra-

jowego rejestru urz dowego podmiotów go-

spodarki narodowej REGON, prowadzonego 

przez G ówny Urz d Statystyczny110. Innym 

obowi zkiem jest dokonanie zg oszenia identy-

fikacyjnego, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

p atników w Urz dzie Skarbowym111 oraz do-

pe nienie zg oszenia p atnika sk adek ZUS lub 

KRUS w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpiecze  spo ecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu spo ecznym rolników.

 Dodatkowo przedsi biorca musi dope ni

specyficznych obowi zków zwi zanych z uzy-

skaniem koncesji, licencji, zezwolenia, czy te

dokonania wpisu do rejestru regulowanej dzia-

alno ci gospodarczej. Rzeczywisty moment 

rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej jest wiec 

zale ny od terminu uzyskania tych decyzji – 

np. otrzymania interpretacji z urz du skarbo-

wego czy przedsi biorca podlega opodatkowa-

niu VAT (urz d ma na udzielenie odpowiedzi 

trzy miesi ce).

 Po dokonaniu wpisu do ewidencji dzia al-

no ci gospodarczej przedsi biorca mo e roz-

pocz  dzia alno  gospodarcz , ale tylko tak ,

która nie wymaga p acenia podatku VAT (np. 

gdy dzia alno  obj ta jest zwolnieniem z 

obowi zku p acenia VAT). W pozosta ych 

przypadkach ustawa o VAT wymaga zareje-

109 Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia alno ci gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 
poz.XXX ). 
110 Ustawa o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. Nr 88 
poz 439 z po . zmianami). 
111 Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników (Dz.U. z 1995 r., Nr 
142 poz. 702). 
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strowania si  przedsi biorcy jako podatnika 

VAT jeszcze przed dokonaniem pierwszej 

czynno ci – oznacza to wizyt  w Urz dzie

Skarbowym. Inn  czynno ci  konieczn  do 

wykonania po uzyskaniu wpisu do ewidencji 

dzia alno ci gospodarczej a przed dniem roz-

pocz cia dzia alno ci gospodarczej jest zg o-

szenie w Urz dzie Skarbowym decyzji o spo-

sobie rozliczania swoich dochodów112.

 Je eli przedsi biorca wybiera form  prawn

spó ki, to mo e ona zacz  dzia alno  – w 

zasadzie – po uzyskaniu wpisu do rejestru 

spó ek w Krajowym Rejestrze S dowym, co 

powinno nast pi  najpó niej w okresie do 14 

dni od momentu z o enia wniosku. Do wnio-

sku o wpis do rejestru s dowego spó ka mu-

sia a obowi zkowo do czy  – analogicznie jak 

osoba fizyczna – wniosek o wpis do systemu 

REGON, zg oszenie p atnika sk adek do ZUS, 

zg oszenie identyfikacyjne NIP, a ponadto 

umow  spó ki (2 egzemplarze) oraz dokument 

potwierdzaj cy prawo do nieruchomo ci (lo-

kalu). Zgodnie z danymi Banku wiatowego, 

polski przedsi biorca prowadz cy dzia al-

no  w formie spó ki z ograniczon  odpo-

wiedzialno ci  musia  w 2009 r. dokona  10 

formalno ci – aby zgodnie z prawem roz-

pocz  dzia alno  gospodarcz . Wyma-

ga o to miesi ca czasu i kosztowa o go ok. 

4,5 tys. z 113.

Ostatnie zmiany:

nieznaczna poprawa

Z ko cem marca 2009 r. wesz y w ycie prze-

pisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej 

i zmianie innych ustaw114, zmieniaj cej przepisy 

112 Przedsi biorca ma do wyboru m.in. rycza t od przy-
chodów ewidencjonowanych, kart  podatkow  lub zasa-
dy ogólne.
113 World Bank, 2009, Doing Business 2010, Washington. 
114 Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178. 

ustawy z 1999 r. Prawo dzia alno ci gospodar-

czej (PrDG)115 – ustanawiaj ce procedur  tzw. 

jednego okienka przy rozpoczynaniu dzia al-

no ci gospodarczej. Jej przepisy dotycz  za-

równo osób fizycznych – indywidualnych 

przedsi biorców (art. 7 ust 4 PrDG), jak i osób 

prawnych (art. 19b ust 1 i 1a uKRS). Pomimo 

e ustawa wprowadzaj ca jedno okienko zo-

sta a uchwalona w 2008 r., ostatnie niezb dne

akty wykonawcze rz d przygotowa  w ostat-

nich dniach marca – tu  przed wej ciem w 

ycie przepisów ustawy116. Odpowiednie urz -

dy (gmin) mia y wi c bardzo niewiele czasu na 

przygotowanie si  do obs ugi debiutuj cych 

przedsi biorców wed ug nowych zasad. 

 Procedura jednego okienka polega na uzna-

niu zg oszenia w postaci wniosku do ewidencji 

dzia alno ci gospodarczej – z o onego w urz -

dzie gminy w a ciwym dla miejsca zameldowa-

nia zg aszaj cego lub w s dzie rejestrowym 

(KRS) – za jednoczesne zg oszenie przez 

przedsi biorc  tego faktu w trzech innych 

urz dach oraz dope nienie obowi zku ewiden-

cji i rejestracji. W przypadku przedsi biorcy – 

osoby fizycznej konieczne jest wype nienie

formularza EDG-1, a w pewnych przypadkach 

formularza EDG-MG oraz EDG-RD. For-

mularze te zosta y opublikowane pod sam ko-

niec marca 2009 r. – tu  przed wej ciem no-

wych rozwi za  w ycie.

 Oznacza to, e po skutecznym z o eniu

przez osob  fizyczn  wniosku w gminnej ewi-

dencji dzia alno ci gospodarczej (a przez osob

prawn  w s dzie rejonowym prowadz cym

Krajowy Rejestr S dowy), urz d niezw ocznie

115 Jest to przepis przej ciowy, który wyga nie po wpro-
wadzeniu centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej (CEIDG). Mo liwa wtedy b dzie elektro-
niczna rejestracja w ewidencji (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 
poz. 1178 ze zm.). 
116 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 
2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji 
dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. 2009 r. Nr 50 poz. 
399).
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(nie pó niej ni  w ci gu 3 dni od dnia wpisu) 

przesy a dane przedsi biorcy do pozosta ych 

urz dów. W przypadku zg oszenia osobistego 

w urz dzie gminy, zg aszaj cy powinien 

otrzyma  wpis od r ki, po wiadczony wysta-

wionym za wiadczeniem. Dokonanie wpisu do 

ewidencji gospodarczej przez osob  fizyczn

jest bezp atne117, w przeciwie stwie do wpisów 

dotycz cych spó ek, fundacji etc. dokonywa-

nych w Krajowym Rejestrze S dowym.

 Procedura jednego okienka (z wykorzysta-

niem wymienionych powy ej formularzy) 

obowi zuje tak e przy zg aszaniu zmian w 

dzia alno ci firmy, przy zawieszaniu dzia alno-

ci i jej wznawianiu. 

Porównanie nowych, opublikowanych w 

marcu 2009 r., formularzy z poprzednio 

stosowanymi pi cioma formularzami 

wskazuje, e nowa wersja jest co prawda 

krótsza, ale bardziej skomplikowana i jej 

wype nienie wymaga wiedzy, a nawet – w 

pewnych przypadkach – pomocy urz d-

nika. Podstawowy wniosek EDG-1 mo na

wype ni  w wersji papierowej lub elektronicz-

nej. W zale no ci od formy z o enia wniosku i 

po wiadczenia podpisu uzale nione s  ewentu-

alne dalsze czynno ci (patrz tab. 6).

 W opinii przedsi biorców, czas potrzebny 

na dope nienie formalno ci urz dowych przy 

rejestracji dzia alno ci gospodarczej wcale si

nie skróci , a w przypadku zmian danych we 

wpisie do ewidencji – wr cz wyd u y  si . Wy-

nika to z faktu, e zmiana nawet tylko jednego 

parametru wpisu (np. rozszerzenie zakresu 

rodzaju dzia alno ci gospodarczej) wymaga 

ponownego wype niania ca ego formularza 

EDG-1.

Do wiadczenia z pierwszych miesi cy

funkcjonowania nowych przepisów wska-

zuj , e redukcja koniecznych do wykona-

nia czynno ci administracyjnych przy roz-

117 Art. 7a ust 3 PrDG. 

poczynaniu dzia alno ci gospodarczej jest 

nieznaczna. Równocze nie nie skróci  si  czas 

potrzebny na dope nienie formalno ci urz -

dowych, a w przypadku zmian danych we wpi-

sie do ewidencji – uleg  on nawet wyd u e-

niu118. Wynika to z faktu, e dokonanie zmiany 

nawet pojedynczego parametru wpisu (np. 

rozszerzenie zakresu rodzaju dzia alno ci go-

spodarczej) wymaga ponownego wype niania

ca ego formularza EDG-1. 

 Analiza czynno ci, jakie musi wykona  oso-

ba fizyczna zaczynaj ca dzia alno  gospo-

darcz  wed ug starej i nowej procedury, wska-

zuje na zmniejszenie liczby obowi zkowych, 

koniecznych czynno ci o 27%-43% – w zale -

no ci od rodzaju wykonywanej dzia alno ci.

Bior c pod uwag  wszystkie czynno ci, jakie 

musi wykona  przedsi biorca zak adaj cy fir-

m  (32), skala redukcji jest niewielka (o ok. 

9%).

 Zmniejszy y si  za  obci enia finansowe 

cz ci przedsi biorców (por. tab. 7). Dzi ki za-

niechaniu pobierania op aty za wniosek o wpis 

do ewidencji, rozpoczynaj cy dzia alno

przedsi biorca oszcz dza 100 z . W skali ca ej 

gospodarki daje to oszcz dno ci o cznej war-

to ci rz du 25-30 mln z 119. Wynik ten nale y

jednak skorygowa  o warto  kosztów po-

wiadczenia notarialnego podpisu, które pono-

szone s  przez przedsi biorców w przypadku 

korespondencyjnej formy z o enia wniosku. 

Ze wzgl du na brak statystyk o skali tego zja-

wiska (strukturze form sk adania wniosków o 

wpis do ewidencji) trudno okre li  zakres do-

datkowych kosztów.  

 Przedsi biorców dokonuj cych rejestracji w 

Krajowym Rejestrze S dowym obowi zuj

nadal op aty od z o enia wniosku (1000 z ).

118 M.in.: Tomaszewski K., 2009, D u ej przy gminnym 
okienku, Gazeta Prawna, s. 8 (29.06.2009). 
119 Dzia alno  gospodarcz  zak ada rocznie ok. 258 tys. 

osób fizycznych (wg GUS, rednia za lata 2006-08). 
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Perspektywa:  

koncepcja „zero okienka”? 

Rejestracja dzia alno ci gospodarczej podczas 

jednej wizyty w urz dzie – co stanowi istot

koncepcji jednego okienka – jest w Polsce 

nadal praktycznie niemo liwa. Niezadowolenie 

przedsi biorców i trudno ci w stosowaniu pro-

cedury jednego okienka wynikaj  z wielu czyn-

ników, spo ród których na uwag  zas uguj :

pocztowy, a nie elektroniczny, obieg doku-
mentów/kopii dokumentów pomi dzy
urz dami zaanga owanymi w proces reje-
stracji;

brak nale ytej wspó pracy pomi dzy urz -
dami/instytucjami (UG, US, ZUS, GUS);  

brak jednolitego systemu informatycznego, 
którym pos ugiwa yby si  podmioty zaan-
ga owane przy procesie rejestracji firm 
(UG, US, ZUS, GUS); 

niekompatybilno  systemów informatycz-
nych uniemo liwia elektroniczny obieg do-
kumentów (UG, US, ZUS, GUS); 

niekompletne i nieprecyzyjne przepisy doty-
cz ce np. przyznawania NIP osobom w 
procedurach wpisu do ewidencji120.
Pierwsze tygodnie stosowania w praktyce 

procedury tzw. jednego okienka wykaza y, e

dopóki w urz dach, s dach i gminach nie b -

dzie jednolitego systemu elektronicznego121,

zak adanie firmy b dzie nadal czasoch onne i 

kosztowne. Jedno okienko jest obecnie two-

rem prowizorycznym, o niewielkim znaczeniu 

dla poprawy w obszarze tworzenia nowych 

przedsi biorstw.

 Obecna reforma ustanawiaj ca jedno 

okienko przenios a z przedsi biorcy na urz d

przyjmuj cy wniosek obowi zek przes ania 

stosownych dokumentów do pozosta ych ge-

storów baz danych informacji o przedsi biorcy

120 Na podstawie doniesie  agencyjnych.  
121 Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Pu-
blicznej e-PUAP. 

(Ministerstwo Finansów, GUS, ZUS). Nie do-

prowadzi a przy tym do zmniejszenia liczby 

rejestrów, w których dokonuje si  wpisu, lecz 

zmniejszy a jedynie liczb  formalno ci, jakich 

musi dope ni  przedsi biorca rozpoczynaj c

dzia alno  gospodarcz . O ile w wyniku 

ostatnich zmian osi gni to cz ciowe uprosz-

czenie czynno ci ewidencyjnych, to nie uleg y

zmianie inne obowi zki i procedury wynikaj ce

z przepisów prawa (np. z prawa podatkowego). 

 Kluczowym mankamentem obecnego roz-

wi zania jest brak jednolitego systemu infor-

matycznego w urz dach, s dach i gminach. 

Dopóki nie b dzie funkcjonowa  taki system, 

dopóty zak adanie firmy b dzie kosztowne i 

czasoch onne.

 Efektem ujawnionych w pierwszym okresie 
funkcjonowania nowej praktyki mankamentów 
jest planowanie dalszych uproszcze  – m.in. 
zniesienia za wiadcze  o wpisie do rejestru 
REGON, zniesienie obowi zkowej rejestracji 
w ZUS, umo liwienie nadania numeru NIP w 
drodze korespondencji elektronicznej, auto-
matyczne (a nie na wniosek zainteresowanego) 
wpisywanie numerów identyfikacyjnych w 
KRS.
Stosowana obecnie procedura jednego 

okienka jest rozwi zaniem przej ciowym.

Zgodnie z prawem, powinna obowi zywa

jedynie do 1 lipca 2011 r., kiedy wejdzie w y-

cie nowelizacja ustawy o swobodzie dzia alno-

ci gospodarczej, tworz ca Centraln  Ewiden-

cj  i Informacj  Dzia alno ci Gospodarczej 

(CEIDG). Dopiero funkcjonowanie takiego 

systemu teleinformatycznego umo liwi doko-

nywanie wpisu do ewidencji dzia alno ci go-

spodarczej drog  elektroniczn , co b dzie jed-

noznaczne z równoczesnym zaktualizowaniem 

innych powi zanych z CEIDG baz danych (w 

MF, GUS, ZUS i innych urz dach)122.

122 Art. 68 i art. 72 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie 
dzia alno ci gospodarczej i zmianie innych ustaw.  



136

4 (20) 2009 PRZEGL D CORPORATE GOVERNANCE

PRZEDSI BIORCZO

Ponowne narodziny „jednego okienka” – niespe nione nadzieje

Tabela 6. Formy z o enia wniosku o wpis do ewidencji i dodatkowe procedury 
Z o enie wniosku: Dodatkowa procedura 

W formie papierowej w urz dzie gminy lub miasta Nie wymagana 

W formie papierowej listem poleconym Wezwanie nadawcy przez urz d w celu sprawdzenia 

autentyczno ci danych zawartych we wniosku i z o enie

podpisu.

W formie papierowej listem poleconym wraz z notarial-

nie potwierdzonym podpisem 

Nie wymagana 

W formie elektronicznej, mailem bez elektronicznego 

podpisu

Wezwanie nadawcy przez urz d w celu sprawdzenia 

autentyczno ci danych zawartych we wniosku i z o enie

podpisu.

W formie elektronicznej, mailem z kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

Nie wymagana 

W formie elektronicznej poprzez elektroniczn  ankiet

(obecnie niedost pne) 

Nie dotyczy obecnie 

ród o: opracowanie w asne 

Tabela 7. Czynno ci do wykonania przez osob  fizyczn  rozpoczynaj c  dzia alno  gospodarcz  przed i po wej-

ciu w ycie przepisów nowelizowanej ustawy
Czynno ci/procedury do 

31.03.2009 

od

1.04.2009

1. Z o enie wniosku o wpis i uzyskanie decyzji o wpisie do ewidencji 

dzia alno ci gospodarczej  

tak tak 

1 a. Wniesienie op aty za wpis tak nie 

2. Wpis do krajowego rejestru urz dowego podmiotów gospodarki naro-

dowej (REGON) 

tak nie (realizowane 

w czynno ci 1) 

3. Zg oszenia identyfikacyjnego podatnika w Urz dzie Skarbowym (je li

obywatel nie ma wcze niej nadanego Numeru Identyfikacji Podatkowej 

(NIP) 

tak nie (realizowane 

w czynno ci 1) 

4.. Z o enie formularza ZUS ZUA/ZUS ZZA tak nie (realizowane 

w czynno ci 1) 

5. Za o enie konta bankowego tak tak 

6. Zawiadomienie Urz du Skarbowego o sposobie rozliczania dochodów tak tak 

7. Wyrobienie piecz tki tak tak 

8. zg oszenie do rejestru dzia alno ci gospodarczej w zakresie wyrobów 

akcyzowych, w Urz dzie Celnym 

tak tak 

9. Zarejestrowania si  przedsi biorcy jako podatnika VAT tak tak 

10. Uzyskanie licencji, koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru dzia al-

no ci regulowanej. 

tak tak 

11. Zakup kasy fiskalnej tak tak 

czna liczba czynno ci  11 8 

Stopa redukcji czynno ci obowi zkowych przy rozpoczynaniu dzia-

alno ci gospodarczej przez osob  fizyczn  po 31 marca 2009 r. (%) -43% (- 27%)

ród o: opracowanie w asne 
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*    *    * 

Wprowadzanie w ycie koncepcji jednego 

okienka trwa o ok. 12 lat. Obecnie nadal mamy 

do czynienia z form  przej ciow , niespe nia-

j c  wi zanych z t  koncepcj  oczekiwa . Wi-

doczny jest rozziew pomi dzy nasz  praktyk  a 

realiami funkcjonowania jednego okienka w 

bardziej rozwini tych krajach UE, gdzie mamy 

ju  do czynienia m.in. z ewidencj  on-line.

G ówne powody prowizorycznego charakteru 

obecnych rozwi za  to zmiany koncepcji inte-

gracji i informatyzacji ewidencji, opó nienia w 

informatyzacji pracy administracji publicznej 

oraz problemy z koordynacj  dzia alno ci 

urz dów.

 Osi gniecie kolejnego stadium rozwoju 

procedur jednego okienka nast pi wraz z roz-

pocz ciem dzia ania Centralnej Ewidencji i 

Informacji Dzia alno ci Gospodarczej. Wów-

czas rejestracja dzia alno ci gospodarczej b -

dzie mo liwa po wype nieniu elektronicznego 

formularza on-line, a zintegrowany system 

zapewni przekazanie informacji do wszystkich 

gestorów baz danych o przedsi biorcach.

 Bior c pod uwag  histori  dotychczasowych 

prób wprowadzenia jednej ogólnopolskiej elek-

tronicznej ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 

jako ciowa zmiana w funkcjonowaniu oma-

wianego obszaru ycia gospodarczego mo e

pojawi  si  najwcze niej za dwa lata (o ile nie 

b dzie kolejnych opó nie ). Przypomnijmy, e

– co wynika z bada  – dopiero umo liwienie

elektronicznej rejestracji spó ek znacz co 

zmniejsza koszty dla przedsi biorców (o blisko 

50%) oraz czas po wi cony na formalno ci (o 

18%)123.

123 Klapper L., Levin A., Delgado J.M.Q., 2009, The 
Impact of the Business Environment on the Business Creation 
Process, Policy Research Working Paper No. 4937. 

 Jak najszybsze wprowadzenie rejestracji on-

line jest konieczne tak e ze wzgl du na zobo-

wi zania wynikaj ce z integracji europejskiej. 

Zapewnia ona przedsi biorcom z wszystkich 

krajów cz onkowskich wolno  zak adania

firmy w dowolnym kraju UE. W wielu krajach 

mo na tego dokona  w trybie zdalnego do-

st pu on-line. Komisja Europejska prowadzi 

obecnie dzia ania (projekt SPOCS) zmierzaj ce

do uruchomienia od pocz tku 2010 roku in-

ternetowych punktów kompleksowej obs ugi

przedsi biorców, w których mo liwe b dzie

dope nienie wszystkich formalno ci admini-

stracyjnych zwi zanych z rozpoczynaniem i 

prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej w 

danym kraju.

 Reasumuj c mo na zauwa y , e pomimo 

obecnych niedoskona o ci, reforma zmierza-

j ca do ustanowienia jednego okienka ma po-

zytywny, cho  bardzo ograniczony, efekt dla 

przedsi biorców – poprzez rezygnacj  z op aty

za wpis do ewidencji oraz zmniejszenie liczby 

wizyt przedsi biorcy w urz dach. Ponadto 

reforma ta spowodowa a pozytywny skutek dla 

pozycji konkurencyjnej Polski. Obni enie pro-

gu kapita owego oraz zmniejszenie liczby pro-

cedur jakich musi dope ni  przedsi biorca za-

k adaj c spó k  z oo. (z 10 do 6), spowodo-

wa o podwy szenie pozycji Polski w rankingu 

cz stkowym Doing Business o 28 miejsc.  

Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Eko-

nomicznego NBP oraz Szko y G ównej Handlowej. 

Artyku  prezentuje prywatne opinie autora i nie jest 

stanowiskiem instytucji w których autor pracuje.  
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