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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W ramach realizacji pakietu „Konstytucja Biznesu”, stanowiącego element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

Ministerstwo Rozwoju dokonało przeglądu najważniejszych problemów i utrudnień, z którymi mierzą się obecnie polscy 

przedsiębiorcy. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność wyłączenia do odrębnych aktów prawnych regulacji w zakresie 

zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej oraz przepisów proceduralnych, technicznych i 

organizacyjnych dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Pojedynczego 

Punktu Kontaktowego. Kwestie te regulowane są w obecnym stanie przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) (SDG). Zgodnie z założeniami pakietu „Konstytucja 

Biznesu”, wspomniany akt prawny zostanie uchylony, a jego rolę jako podstawy prawnej prowadzenia w Polsce 

działalności gospodarczej przejmie ustawa Prawo przedsiębiorców, która w swoich przepisach w odniesieniu do 

wspomnianych wyżej kwestii przewiduje ich kompleksowe uregulowanie w odrębnych ustawach. Koniecznym jest 

usprawnienie funkcjonowania CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, (do którego prowadzenia Polska 

zobligowana jest na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. 

dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, tzw. dyrektywy usługowej) oraz ich dostosowanie do nowych instytucji 

prawnych, takich jak np. możliwość udzielania prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (w odniesieniu do 

CEIDG). Pewnym zmianom musi też ulec instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne. W ramach przeglądu dokonanego przez Ministerstwo Rozwoju wskazano problemy związane przede 

wszystkim z górnym limitem czasowym takiego zawieszenia, wynoszącym w chwili obecnej co do zasady 24 miesiące. 

Termin ten nie znajduje sensownego uzasadnienia, w niepotrzebny sposób ogranicza przedsiębiorców, a ponadto w 

praktyce jest bardzo łatwy do obejścia. Wystarczy bowiem, że dany przedsiębiorca po upływie tego okresu wznowi 

działalność choćby na jeden dzień, po czym może ją znów zawiesić. Z tego względu projekt ustawy Prawo 

przedsiębiorców odnosząc się do kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przewiduje jedynie dolny 

limit czasowy takiego zawieszenia. Zmiana ta powoduje jednak konieczność odpowiedniego dostosowania w ustawie 

odrębnej przepisów dotyczących wznowienia wykonywania tej działalności.   

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które zlikwiduje problem tzw. nieskutecznych zawieszeń, zgłaszanych przez 

organy ZUS. Zaproponowano nowe rozwiązanie polegające na tym, że o ile to przedsiębiorca zgłasza w CEIDG 

informacje o zawieszeniu wykonywania działalności, to faktyczne daty skutecznego zawieszenia dopisze – dopiero po 

weryfikacji - z urzędu ZUS. 

Konieczne jest też określenie nowej roli rejestru CEIDG – jako nie tylko rejestru przedsiębiorców, ale również 

instrumentu zarządzania udzielanymi przez przedsiębiorcę pełnomocnictwami (prokurą) – byłaby to istotna zmiana 

znosząca przede wszystkim w stosunkach administracyjno- i cywilno- prawnych, konieczność posługiwania się przez 

przedsiębiorcę papierowym dokumentem pełnomocnictwa. 

Proponuje się nowy podział danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Doświadczenia ostatnich 

ponad 5 lat funkcjonowania CEIDG wskazały, że przedsiębiorcy w zakresie takich danych jak daty rozpoczęcia czy 

zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, powinni mieć zupełną swobodę, nie ograniczoną żadnym limitem 

czasowym, w zmianie tych danych. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać datę zgodną ze stanem faktycznym.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W odpowiedzi na wskazane powyżej problemy zidentyfikowane podczas przeglądu Ministerstwa Rozwoju, 

przedmiotowy projekt reguluje kompleksowo kwestie zawieszania i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej 
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przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, sposób funkcjonowania CEIDG oraz Punktu Informacji dla 

Przedsiębiorcy (PIP), który to ma zastąpić działający obecnie Pojedynczy Punkt Kontaktowy. 

Wiele spośród przepisów dotyczących CEIDG stanowi kontynuację rozwiązań wskazanych w obecnej ustawie SDG. 

Natomiast, wśród najważniejszych modyfikacji, które zakłada niniejszy projekt ustawy, znajduje się: 

 umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury; 

 dokonanie nowego podziału danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane 

informacyjne przedsiębiorcy; 

 wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia, jeśli 

przedsiębiorca wskaże długość okresu zawieszenia; 

 ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG nie związanych bezpośrednio z działalnością 

gospodarczą lub nie wpływających istotnie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; 

 stworzenie podstawy prawnej do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych 

przez ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podatników). 

Prowadzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma natomiast na celu 

pomoc przedsiębiorcom, m.in. poprzez umożliwianie im załatwiania spraw związanych z podejmowaniem, 

wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium państwa oraz poprzez udostępnianie wiedzy w 

tym zakresie. Obok rozwiązań znajdujących się w obecnej ustawie SDG, projekt niniejszej ustawy zakłada m.in.: 

 obowiązek, by informacje udostępniane przez Punkt były przekazywane zrozumiałym językiem; 

 obowiązek udostępniania przez PIP informacji o zasadach i warunkach prowadzenia inspekcji i kontroli; będzie się 

to wiązać z obowiązkiem organów do zamieszczania w PIP informacji o wszelkich warunkach podlegających 

kontroli w zakresie danego rodzaju działalności gospodarczej;   

 doprecyzowanie zadań organów, które realizują sprawy lub mogą udzielić praktycznych informacji dot. zagadnień 

związanych z działalnością gospodarczą, m.in. poprzez zobowiązanie ich do zapewnienia kompletności, aktualności, 

zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem 

Punktu; 

 wprowadzenie definicji kompletności informacji; doprecyzowanie zadań PIP; 

 poprawa efektywności Punktu, m.in. poprzez wprowadzenie możliwość udzielania odpowiedzi na pytania 

przedsiębiorców bezpośrednio przez Punkt na podstawie wiedzy zgromadzonej w jego zasobach informacyjnych. 

 skrócenie czasu odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji; 

 stworzenie warunków do stosowania przez Punkt proaktywnych form komunikacji z przedsiębiorcą; 

 umożliwienie tworzenia placówek świadczących pomoc w zakresie realizacji spraw związanych z podejmowaniem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej;  

 wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, np. poprzez możliwość wykorzystania ponownie wcześniej 

wprowadzonych do systemu danych. 

Zakłada się, że proponowane zmiany zwiększą przejrzystość polskiego systemu prawnego oraz usprawnią działanie 

CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W wyniku przyjęcia dyrektywy usługowej, państwa UE zobowiązane były do wprowadzenia odpowiednich instytucji 

odnośnie Pojedynczego Punktu Kontaktowego w swoich wewnętrznych regulacjach prawnych. Odpowiednie systemy 
informatyczne działają we wszystkich 28 państwach członkowskich oraz 3 państwach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu i Norwegii). Lista adresów dostępna jest na stronie: 

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm. 

W zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych, rozwiązanie przyjęte w Polsce stanowi 

innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia „bez wychodzenia z domu” bezpłatną rejestrację, dokonywanie zmian, 

aktualizację danych itp. on-line w systemie teleinformatycznym. Przedsiębiorca nie musi uzyskać  żadnego 

zaświadczenia o wpisie – dane w CEIDG są jawne i ogólnie dostępne. Funkcjonowaniu przedsiębiorcy w CEIDG nie 

towarzyszy zbędny formalizm -  nie jest nadawany odrębny numer wpisu, którym musiałby się posługiwać poza 

rejestrem, a numerem identyfikacyjnym w obrocie gospodarczym jest wyłącznie NIP danej osoby. Przekazywanie 

danych z CEIDG do innych rejestrów o rozpoczęciu wykonywania działalności, czy zmianie danych odbywa się 

automatycznie, bez konieczności składania odrębnych wniosków w innych rejestrach takich jak GUS, ZUS, US (tzw. 

jedno okienko). W innych krajach funkcjonują odmienne systemy w zakresie prowadzenia ewidencji podmiotów 

gospodarczych, właściwe dla danego porządku prawnego. W trzech wskazywanych krajach w żadnym nie funkcjonuje 

rejestr umożliwiający bezpłatną rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych on-line, nie wymagającą 

uzyskiwania zaświadczenia o wpisie, czy dokonywania odrębnych formalności zgłoszeniowych w innych koniecznych 

rejestrach – np. podatkowych i ubezpieczeniowych.  

 

Republika Federalna Niemiec٭ 

W Niemczech zasady rejestracji działalności gospodarczej reguluje ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej – 

Gewerbeordnung (GewO). W większych miastach, np. w Berlinie poszczególne dzielnice posiadają odrębne urzędy ds. 

gospodarczych. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe- Anmeldung). 

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm


W trakcie rejestracji działalności sugerowana jest osobista obecność w urzędzie – w przypadku bariery językowej – w 

obecności osoby ze znajomością języka niemieckiego. Do formularza należy dołączyć kopie dokumentu (paszport), 

poświadczenie zameldowania oraz uiścić opłatę urzędową. Rejestracja działalności gospodarczej nie wymagającej 

koncesji wiąże się z opłatą 26 €. Wszelkie zmiany dokonywane w rejestrze prowadzonym w urzędzie gospodarczym w 

odniesieniu do zarejestrowanej działalności takich jak zmiana adresu siedziby lub zakresu działania wiążą się z opłatą w 

wysokości 20 €. W przypadku stwierdzenia przez urząd ds. gospodarczych, że osoba zobowiązana do zgłoszenia zmian 

w rejestrze nie dopełniła tego obowiązku możliwe jest nałożenie na nią kary porządkowej. 

Urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie informuje o utworzeniu przedsiębiorstwa kolejne instytucje, 

takie jak  urząd skarbowy, branżowa kasa chorych (Berufsgenossenschaft) czy urząd statystyczny kraju związkowego.  

Nie mniej jednak zaleca się samodzielne nawiązanie kontaktu z powyższymi instytucjami, aby wyjaśnić ewentualne  

wątpliwości i przyspieszyć w ten sposób załatwianie formalności. 

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej nie podlega opłacie. 

 

Hiszpania٭ 

Niezbędne jest wypełnienie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej w danym regionie (Comunicación de 

Apertura del Centro de trabajo o Reanudación de la Actividad). Wraz z wnioskiem należy przedłożyć kopię dokumentu 

tożsamości. 

Każdy region posiada własne formularze, które należy złożyć w odpowiednim oddziale Urzędu Miasta. 

Konieczne jest również wypełnienie wszystkich wymaganych wniosków dla danego rodzaju działalności gospodarczej w 

danym regionie autonomicznym.  

Jeśli przedsiębiorca świadczy działalność usługową powinien nabyć dokumenty reklamacyjne (Hojas de Reclamaciones) 

na wypadek potrzeby złożenia reklamacji przez klientów. Zazwyczaj wydają je Urzędy Miast.  

Wskazane powyżej formalności można załatwić kolejno w każdej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i 

wydawanie dokumentów lub też w instytucjach działających w ramach systemu tzw. Jednego Okienka, gdzie wszystkie 

formalności można załatwić w jednym miejscu: www.ventanillaempresarial.org. 

Proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej w Hiszpanii trawa 1-2 dni. 

 

Republika Czeska٭ 

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć osobiście w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej 

(Živnostenský úřad) w tzw. Centralnym Punkcie Rejestracyjnym (Centrální registrační místo - CRM) lub wysłać pocztą, 

ewentualnie e-mailem z podpisem elektronicznym. Można też dokonać zgłoszenia osobiście w jednym z punktów 

kontaktowych czeskiej administracji publicznej - tzw. Czech POINT.  

Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru i wydania 

wyciągu do 5 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne, Urząd ds. Działalności 

Gospodarczej ma obowiązek do 5 dni wezwać przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości. Okres na usunięcie 

nieprawidłowości wynosi 15 dni (w przypadku koncesji 30 dni). Jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie, 

urząd dokona rejestracji, w innym przypadku wyda decyzję o odrzuceniu wniosku. 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w RCz musi też przedłożyć 

zaświadczenie, że nie posiada zaległości podatkowych o ile prowadzi lub prowadziła na terytorium Republiki Czeskiej 

działalność gospodarczą, nie zalega z opłatami na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne oraz składkami na fundusz 

zatrudnienia. 

 

 ,źródło: informacje udostępniane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Berlinie, Madrycie٭*

Pradze, według stanu na 2015 r. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

w tym: 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

Przedsiębiorcy wśród 

4,2 mln 

zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej 

(w tym ponad 2 mln 

aktywnych 

przedsiębiorców) 

GUS (Zmiany 

strukturalne grup 

podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze 

REGON, I półrocze 

2016 r.) 

Usprawnienie działalności instytucji 

(Punkt Informacji dla 

Przedsiębiorcy/Pojedynczy Punkt 

Kontaktowy), która służyć ma pomocą 

polskim przedsiębiorcom  

ok. 3 mln 

zarejestrowanych 

przedsiębiorców-osób 

fizycznych 

Dane GUS (miesięczna 

informacja o 

podmiotach gospodarki 

narodowej w rejestrze 

REGON – stan na 

31.10.2016) 

Nowe regulacje rejestracyjne CEIDG,  

http://www.ventanillaempresarial.org/


Minister właściwy do 

spraw gospodarski 

 

 

 

 
 

 Ustawa z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o 

organizacji i trybie 

pracy Rady Ministrów 

oraz o zakresie 

działania ministrów 

Konieczność dostosowania systemu 

CEIDG oraz Punktu Informacji dla 

Przedsiębiorcy 

GUS   Dopisywanie z urzędu informacji o 

danych adresowych pobranych z bazy  

TERYT 

Minister właściwy do 

spraw wewnętrznych 

  Dostosowanie systemu PESEL do 

automatycznej zmiany nazwiska w 

CEIDG 

Minister właściwy do 

spraw finansów 

publicznych 

  Dostosowanie systemu CRP KEP do 

zmian w CEIDG 

Urzędy administracji  

skarbowej,  

Krajowy Rejestr Karny 

ok. 400 urzędów  Uzyskiwanie przez przedsiębiorców 

wpisanych do CEIDG zaświadczeń o 

zalegania/niezaleganiu z podatkami, 

zaświadczeń o niekaralności dzięki 

współpracy pomiędzy systemami 

ZUS   Dopisywanie z urzędu informacji o 

zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej, uzyskiwanie 

zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu 

ze składkami 

Organy gmin ok. 2500 gmin  Przetwarzanie wniosków o zmianę 

danych informacyjnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Propozycja była przedmiotem prac Zespołu ds. Konstytucji Biznesu, organu pomocniczego Ministra Rozwoju. W skład 

Zespołu wchodzili przedstawiciele świata nauki oraz praktycy prawa. 

Propozycja była również przedmiotem prekonsultacji w ramach Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, 

będącego organem pomocniczym Ministra Rozwoju i Finansów, skupiającym przedstawicieli organizacji przedsiębiorców.  

Wstępny projekt ustawy został upubliczniony 18 listopada 2016 r., podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, będącego forum 

wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji, w ramach pakietu 

„Konstytucja Biznesu”. Wstępny projekt został też zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w dniu 18 

listopada 2016 r.   

Planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, w tym z reprezentatywnymi organizacjami 

przedsiębiorców i pracodawców, jak i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Lista podmiotów, którym projekt 

zostanie przekazany w ramach konsultacji publicznych (wysyłka mailowa) - w załączniku do OSR.   

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego oraz Komisję Wspólną Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. 

Projekt zostanie opublikowany na stronie BIP RCL w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego oraz na stronie 

www.konsultacje.gov.pl 

Termin rozpoczęcia konsultacji publicznych - luty 2017 r. Termin w konsultacjach publicznych – 30 dni. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
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Źródła finansowania  

Planowane w ustawie zmiany mogą mieć minimalny wpływ na sektor finansów publicznych. 

W pierwszym roku wystąpią dodatkowe wydatki (ok. 1 mln zł) związane z dostosowaniem 

systemu CEiDG i PIP do zmian wynikających z ustawy. 

Natomiast w kolejnych latach spodziewane wyższe koszty utrzymania CEIDG i PIP (m.in. 

realizacja płatności elektronicznych, odpowiadanie bezpośrednio przez PIP na wnioski o 

udzielenie informacji, proaktywne informowanie przedsiębiorców o wydarzeniach i zmianach 

prawa oraz zbieranie uwag i opinii dot. warunków wykonywania działalności gospodarczej, 

oraz usługi powiadamiania SMS) byłyby pokrywane ze środków budżetu państwa, z części (i w 

ramach limitów), której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.   

Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej (zwiększona liczba wniosków przekształcanych na formę 

dokumentu elektronicznego będzie wiązała się ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej są ujęte w budżecie państwa i w całości finansowane z budżetu 

państwa).  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

W tabeli ujęto szacunkowe koszty związane z dostosowaniem systemów CEiDG i PIP do zmian  

Wydatki obejmować będą m.in. koszty modyfikacji systemu CEIDG oraz współpracy z innymi 

rejestrami PESEL, TERYT, ZUS, CRP KEP. 

Dodatkowo, mogą wystąpić koszty związane z potrzebą modyfikacji i dostosowaniem innych 

systemów (PESEL, TERYT, ZUS, CRP KEP) do CEiDG i wzajemnego dostosowania do ich 

współpracy architektury informatycznej. Informacje nt. ewentualnych kosztów związanych z 

potrzebą modyfikacji i dostosowania tych systemów w związku z wprowadzanymi zmianami 

zostaną uzupełnione po zakończeniu etapu uzgodnień międzyresortowych i uzyskania 

szacunków w tym zakresie od właściwych podmiotów. Koszty modyfikacji w tym zakresie nie 

powinny być jednak znaczące i mogłyby zostać sfinansowane w ramach środków i limitów 

będących w dyspozycji podmiotów odpowiedzialnych za te systemy. 

Wprowadzenie możliwości udzielania odpowiedzi na pytania przedsiębiorców bezpośrednio 

przez Punkt informacji dla Przedsiębiorcy na podstawie wiedzy zgromadzonej w jego zasobach 

informacyjnych oraz stosowanie proaktywnych form komunikacji wiąże się z koniecznością 

ponoszenia kosztów utrzymania Centrum Pomocy, zatrudniającego wykwalifikowaną grupę 

konsultantów, wyposażonego w odpowiednie narzędzia komunikacji i korzystającego z bieżąco 

aktualizowanej bazy wiedzy. Rozwiązanie takie zdecydowanie odciąża pracowników innych 

urzędów, ale generuje koszty po stronie organu utrzymującego Punkt Informacji dla 

Przedsiębiorcy. Ze względu na złożoność procesu udzielania podobnego typu wsparcia 

bezpośrednio przez organy właściwe, oszczędności z tytułu uruchomienia nowych usług są 

trudne do oszacowania. Obecnie  Centrum Pomocy odpowiada na ok. 70 tys. pytań rocznie. 

Można poczynić szacunkowe analizy dotyczące oszczędności po stronie budżetu państwa w 

przypadku planowanego obsłużenia ok. 200 tys. interakcji w tym ok. 70 tys. bezpośrednich 

kontaktach z konsultantami (stan obecny) przy założeniu, że średnio interakcja pomiędzy 

przedsiębiorcą, a urzędnikiem trwałaby 30 min (stan bez Centrum Pomocy), a zakładając, że 

koszt po stronie pracodawcy godziny pracy urzędnika to np. 50 zł, to oszczędność z tego tytułu 

wyniesie ok. 5 mln zł rocznie.      

Na podstawie dotychczas zawartych umów i zgromadzonych informacji w zakresie kosztów 

utrzymania usług o podobnym zakresie i charakterze szacuje się, że koszt świadczenia Centrum 

Pomocy, to ok. 0,8 mln zł rocznie. Utrzymanie usługi proaktywnego wspierania 

przedsiębiorców, to ok. 0,6 mln zł rocznie. Koszt utrzymania i aktualizacji bazy wiedzy, to ok. 

0,4 mln zł rocznie. 

Planuje się wypracowanie modelu biznesowego pozwalającego na samofinansowanie placówek 

świadczących pomoc w zakresie realizacji spraw związanych z podejmowaniem i 

wykonywaniem działalności gospodarczej, jednakże zakładać należy, że niezbędne będzie 

podejmowanie działań promocyjno-informacyjnych oraz udzielenie wsparcia merytorycznego, 

m.in. w postaci specjalnie przygotowanych szkoleń certyfikujących, bezpośredniej pomocy 

udzielanej przez pracowników właściwych urzędów. Konieczne również będzie zapewnienie 

bieżących materiałów informacyjno-promocyjnych. Planowane są działania certyfikujące, a 



następnie nadzorcze i kontrolne. Szacuje się, że koszty związane z funkcjonowaniem 

certyfikowanych placówek świadczących pomoc, to ok. 0,8 mln zł rocznie. 

0,4 mln. zł rocznie, to koszty utrzymania systemów informatycznych wspierających realizację 

nowych zadań wraz z kosztami odtworzeniowymi oraz kosztami audytów i usług doradczych. 

Powyższe koszty składają się na sumę 3 mln zł, które byłyby pokrywane ze środków budżetu 

państwa, z części (i w ramach limitów), której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

gospodarki.   

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2016 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

  

 

     

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Usprawnienie działalności instytucji CEIDG i Pojedynczego Punktu 

Kontaktowego (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy). Poprawienie efektywności 

funkcjonowania oraz zwiększenie poziomu przystępności i przyjazności treści 

zamieszczanych w Punkcie. Dotarcie do większej grupy odbiorców i podniesienie 

poziomu świadomości i kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie ich praw i 

obowiązków, w tym w zakresie procedur związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.       

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Usprawnienie działalności instytucji CEIDG i Pojedynczego Punktu 

Kontaktowego (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy). Poprawienie efektywności 

funkcjonowania oraz zwiększenie poziomu przystępności i przyjazności treści 

zamieszczanych w Punkcie. Dotarcie do większej grupy odbiorców i podniesienie 

poziomu świadomości i kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie ich praw i 

obowiązków, w tym w zakresie procedur związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

Ułatwienia związane z pełnomocnictwami, dopisywaniem informacji z 
urzędu, możliwością podpisywania wniosków za pośrednictwem banków, co  

wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorców.  

Z kolei automatyczne uzupełnianie, dopisywanie informacji objętych wpisem 

niejako bez udziału przedsiębiorcy, prewypełnianie wniosku, przyczyni się do 

zmniejszenia obciążeń biurokratycznych. Dodatkowo informacja o 

pełnomocnikach i obowiązek zmiany danych ewidencyjnych, tj. adres, 

przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
 

Niemierzalne  Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez m.in. zmniejszenie 

ilości danych wpisowych do CEIDG, zwiększenie wiarygodności i poprawności 

danych zawartych w CEIDG poprzez dopisywanie danych z urzędu (nazwisko, 

informacje o zmianie adresu), ułatwienie dochodzenia przez wierzycieli roszczeń 

od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG poprzez wskazanie adresu do 

korespondencji jako adresu wywołującego skutki prawne, zapewnienie 

zgodności danych z rzeczywistym stanem rzeczy poprzez zniesienie terminu do 

zmiany danych informacyjnych w CEIDG, wyeliminowanie w wielu 

przypadkach konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, 

zapewnienie spójności i jednoznaczności przepisów ustawy SDG. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

Możliwe zmniejszenie obowiązków formalnych w ramach systemu CEIDG poprzez ograniczenie zakresu danych 

zawartych we wpisie do CEIDG nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub nie wpływających istotnie 

na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stworzenie podstawy prawnej do udostępniania ministrowi właściwemu 

do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP (zmniejszenie liczby dokumentów oraz procedur 

(pełnomocnictwa elektroniczne, zmniejszenie ilości postępowań w zakresie sprostowań wpisu w zakresie danych 

informacyjnych o przedsiębiorcy)). Możliwość realizacji spraw związanych z założeniem działalności gospodarczej 

drogą elektroniczną (on-line) oraz rezygnacja z części postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem 

wpisu i wykreślaniem przedsiębiorcy (automatyczne wznowienie.) Skrócenie czasu odnosi także do organów 

administracji publicznej, ponieważ wiele zadań będzie realizowanych  poprzez wzajemną wymianę danych. 

W odniesieniu do Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, zakładane jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, np. 

poprzez możliwość wykorzystania ponownie wcześniej wprowadzonych do systemu danych. Skrócenie terminu 

odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji. Możliwość zgłaszania w dowolnym terminie aktualizacji w zakresie 

takich danych, jak data rozpoczęcia wykonywania działalności, czy też data zaprzestania, znacznie wpłynie na skrócenie 

czasu tej aktualizacji (bez udziału organu), tak aby zapewnić zgodność danych wpisowych z rzeczywistym stanem 

rzeczy.   

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak bezpośredniego wpływu 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości wniosków do CEIDG składanych 

w formie papierowej poprzez zwiększone możliwości ich składania on-line (przedsiębiorcy za 

pośrednictwem banków, pełnomocnicy, księgowi tylko on-line). Dodatkowo możliwość 

złożenia on-line zapytania o niezaleganiu z podatkami, składkami, czy też o niekaralności. 

Zmniejszenie postępowań administracyjnych prowadzonych papierowo poprzez automatyzację 

procesów administracyjnych (sprostowania wpisów, dopisywanie danych z urzędu, wysyłanie 

informacji za pośrednictwem SMS).  Projekt przyczyni się do informatyzacji, ponieważ zakłada 

wymianę danych pomiędzy rejestrami (korzystanie z danych zawartych w innych rejestrach), 

prewypełnianie wniosku, itp.) 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja nastąpi po 3 latach od wejścia przepisów w życie. Dokonana zostanie ocena: 

 liczby wpisanych do CEIDG prokur i pełnomocnictw; 

 liczby zawieszeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczny w okresie pomiędzy wejściem w 

życie ustawy a chwilą ewaluacji; 

 przyjazności informacji zamieszczanych w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (np. w formie ankiet/badań); 

 liczby użytkowników korzystających z usług Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

W załączniku - lista podmiotów, którym przekazano projekt w ramach konsultacji publicznych. 

 

 

 



Załącznik. Lista podmiotów, którym przekazano projekt w ramach konsultacji publicznych. 

1) ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesu, 

2) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 

3) Business Centre Club, 

4) Europejskie Centrum Konsumenckie,  

5) Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku 

Nieruchomości,  

6) Federacja Przedsiębiorców Polskich, 

7) Forum Związków Zawodowych, 

8) Fundacja im. Stefana Batorego, 

9) Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

10) Fundacja Republikańska, 

11) Geodezyjna Izba Gospodarcza, 

12) Górnicza Izba Przemysłowo- Handlowa, 

13) Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, 

14) Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 

Prywatnym,  

15) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

16) Izba Domów Maklerskich, 

17) Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie”,  

18) Izba Gospodarcza „Apteka Polska, 

19) Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 

20) Izba Gospodarcza Gazownictwa,  

21) Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów 

Zagranicznych w Polsce,  

22) Konfederacja Lewiatan, 

23) Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 

24) Kongres Budownictwa, 

25) Krajowa Federacja Konsumentów, 

26) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 

27) Krajowa Izba Biopaliw, 

28) Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 

29) Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, 

30) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i 

Telekomunikacji, 

31) Krajowa Izba Gospodarcza, 

32) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, 

33) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 

34) Krajowa Izba Rozliczeniowa, 

35) Krajowa Rada Izb Rolniczych,  

36) Krajowa Rada Komornicza, 

37) Krajowa Rada Notarialna, 

38) Krajowa Izba Radców Prawnych, 

39) Krajowa Rada Sądownictwa, 

40) Krajowa Rada Spółdzielcza, 

41) Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, 

42) Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, 

43) Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych, 

44) Naczelna Organizacja Techniczna 

45) Naczelna Rada Adwokacka, 

46) Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, 

47) Naczelny Sąd Administracyjny, 

48) NSZZ Solidarność, 

49) Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i 

Pracodawców Przedsiębiorcy.pl 

50) Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych 

Operatorów Pocztowych, 

51) Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, 

52) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców Drobnej 

71) Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, 

72) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 

73) Polska Rada Biznesu, 

74) Polska Izba Gospodarcza Eksporterów, Importerów i 

Kooperacji, 

75) Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego 

i Spedycji, 

76) Polska Izba Gospodarki Odpadami, 

77) Polska Izba Handlu, 

78) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 

79) Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 

80) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, 

81) Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, 

82) Polska Izba Ochrony, 

83) Polska Izba Paliw Płynnych, 

84) Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i 

Finansowych, 

85) Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, 

86) Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 

87) Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów 

Medycznych Polfarmed, 

88) Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, 

89) Polska Izba Ubezpieczeń, 

90) Polskie Towarzystwo Gospodarcze, 

91) Sąd Najwyższy, 

92) Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, 

93) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 

94) Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, 

95) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 

96) Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 

97) Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP, 

98) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 

99) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 

100) Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów 

Żywności,  

101) Stowarzyszenie Polskich Brokerów Polska Izba 

Brokerów, 

102) Stowarzyszenie Polskich Energetyków, 

103) Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków 

Czystości, 

104) Stowarzyszenie Producentów Wyrobów 

Czekoladowych i Cukerniczych, 

105) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 

106) Towarzystwo Obrotu Energią, 

107) Zrzeszenie Prawników Polskich, 

108) Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,  

109) Związek Armatorów Polskich,  

110) Związek Banków Polskich,  

111) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

112) Związek Maklerów i Doradców, 

113) Związek Miast Polskich, 

114) Związek Pracodawców AGD, 

115) Związek Pracodawców Izby Recyklingu i Odzysku, 

116) Związek Pracodawców Mediów Publicznych, 

117) Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu 

Spirytusowego, 

118) Związek Pracodawców Przemysłu i Urządzeń 

Pomiarowych, 

119) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

120) Związek Polskiego Leasingu, 



Wytwórczości,  

53) Polska Agencja Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych, 

54) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

55) Polska Federacja Producentów Żywności, Związek 

Pracodawców, 

56) Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 

57) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych, 

58) Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, 

59) Polska Izba Spedycji i Logistyki, 

60) Polska Organizacja Branży Parkingowej, 

61) Polski Fundusz Rozwoju S.A., 

62) Polski Związek Pracodawców Budownictwa, 

63) Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży 

Kosmetycznej, 

64) Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, 

65) Polski Związek Windykacji, 

66) Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 

Zawodowych, 

67) Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii 

Elektrycznej, 

68) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

69) Polska Izba Zielarsko - Medyczna i Drogeryjna, 

70) Polska Organizacja Gazu Płynnego, 

 

 

121) Związek Rzemiosła Polskiego, 

122) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 


