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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (cel szczegółowy III: „Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”, obszar: „Prawo w służbie obywatelom i gospodarce”) 

zdiagnozowano problem dużej liczby przepisów prawnych, ich niespójność i niejednoznaczność, jak również liczne 

obowiązki nakładane na obywateli i przedsiębiorców. Wymagania stawiane w przepisach prawa są niekiedy bardzo 

uciążliwe, w tym np. nadmiernie sformalizowane i długotrwałe postępowania administracyjne są źródłem 

nieuzasadnionych kosztów dla firm i obywateli. Negatywne skutki istnienia barier administracyjnych mają wymierny 

wpływ na budżet państwa i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Badania prowadzone wśród przedsiębiorców 

potwierdzają, że przeszkody o charakterze administracyjnym pozostają jednymi z najistotniejszych barier rozwoju 

polskich firm, w szczególności mikro, małych i średnich. Przedsiębiorcy szacują, że ich przychody mogłyby być nawet 

o 10 % wyższe gdyby nie musieli angażować zasobów na sprawy związane z administracją i niejasnymi przepisami, 

76 % z 200 badanych przedsiębiorców wskazuje, że występujące bariery o charakterze administracyjnym i podatkowym 

pochłaniają czas, przez co ograniczają możliwość pracy nad przedsięwzięciami rozwojowymi1. Najmniejsze 

przedsiębiorstwa ponoszą nawet pięciokrotnie wyższe obciążenia administracyjne na pracownika w porównaniu do 

dużych firm2.  

Działania na rzecz stałej poprawy otoczenia regulacyjnego są już prowadzone (m.in. w ramach pakietu „100 zmian dla 

firm”, „Konstytucja Biznesu”, „Pakiet MŚP”) i pozostają jednym z priorytetów polityki rządu. Dodatkowo ustawa 

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej odpowiadała na najważniejszy i najbardziej palący 

problem dotyczący sukcesji biznesu w związku ze śmiercią przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Przyjazne otoczenie 

legislacyjne to jednak nie tyle stan, ile proces. W Globalnym Indeksie Konkurencyjności w zakresie obciążeń 

regulacyjnych prowadzonym przez Światowe Forum Ekonomiczne Polska zajmuje wciąż niską pozycję 111 na 140 

państw poddanych analizie, pomimo nieznacznej poprawy w porównaniu do poprzednich edycji badania (np. w 2016 r. 

Polska uplasowała się na 119 pozycji wśród 138 krajów)3. 

W związku z tym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazano na potrzebę uproszczenia prawa, które 

zapewni lepsze warunki do działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli, utrzymanie jedynie koniecznych 

i korzystnych regulacji oraz eliminację niespójności i niejednoznaczności przepisów prawnych. Likwidacja barier 

administracyjnych jest pożądana w celu uwolnienia potencjału do dalszego rozwoju biznesu w Polsce. 

Członkowie Rady Ministrów dokonali przeglądu obowiązków administracyjnych w aktach prawnych. W wyniku 

przeglądu, obejmującego również wewnętrzne prace analityczne w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 

zidentyfikowano niektóre obciążenia regulacyjne, w szczególności natury administracyjnej, które są nadmierne 

i nieadekwatne do celów w tym te zgłaszane przez odbiorców jako uciążliwe, np.: 

- obowiązki informacyjne zbędne z punktu widzenia ich późniejszego wykorzystania (np. wymóg 

                                                           
1 Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm, Krajowa Izba Gospodarcza, Grant Thornton, grudzień 

2013. 

2 Businesses’ View on Red Tape, Administrative and Regulatory Burdens on Small and Medium-Sized Enterprises, OECD, 2001. 

3 Global Competitiveness Report 2018, 2017-2018, 2016-2017, World Economic Forum. 
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przedstawiania informacji o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego 

szkolenia na etapie składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących; obowiązek przekazywania 

Prezesowi UKE przez strony umowy o dostępie do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji tekstu 

tych umów; nadmierne obowiązki sprawozdawcze operatorów pocztowych, którzy nie prowadzili działalności 

pocztowej; brak możliwości wykonania w polskiej przestrzeni powietrznej prób w locie/lotów próbnych bez 

uprzedniego wpisu statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych, co wiąże się 

z czasochłonną i kosztowną procedurą wpisu), 

- obowiązki, które powtarzają się z innymi procedurami, przedkładanie tych samych informacji w różnych 

terminach, do różnych instytucji (np. procedura promesy zezwolenia na założenie lotniska w dużym stopniu 

powielająca procedurę wydawania zezwolenia na założenie lotniska; obowiązek składania miesięcznych 

sprawozdań przez przedsiębiorstwa energetyczne o tej samej treści do czterech organów administracji; 

dwukrotne powiadamianie przez przedsiębiorcę rozliczającego się w zasadach karty podatkowej o zaprzestaniu 

wykonywania działalności gospodarczej urzędu skarbowego – raz za pośrednictwem CEIDG, drugi raz poprzez 

złożenie druku PIT-16Z), 

- obowiązki wynikające z przepisów, które nie przystają do obecnych uwarunkowań (np. obowiązek 

przedkładania sprawozdań z Euro 2012; obowiązek wpisywania numeru we właściwym rejestrze przez 

przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w sytuacji gdy zlikwidowano 

numerację funkcjonującą w EDG; nieuwzględnienie aktualnego poziomu rozwoju technologii w zakresie 

wyeliminowania zakłóceń częstotliwości wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych; zmiana na 

przestrzeni lat struktury zatrudnienia w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w jednostkach 

organizacyjnych stosujących akceleratory lub urządzenia do teleradioterapii i brachyterapii; niedostosowanie 

aktualnej definicji rzemiosła do realiów gospodarczych i szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego, 

zwłaszcza w kontekście problemu niedoboru specjalistów na rynku; niedostosowanie przepisów do aktualnych 

potrzeb rynku pracy, które nie zachęcają do zatrudniania w Polsce potrzebnych polskiej gospodarce 

specjalistów; niedostosowanie regulacji dotyczących zachowku do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 

w tym skali prowadzenia działalności gospodarczej; brak wyszczególnienia kwoty wydatków na realizację 

programów w obszarze innowacyjności gospodarki w ustawie z 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej w związku z ówczesnym brakiem oceny szczegółowych skutków 

realizacji rozporządzenia o udzielaniu pomocy finansowej; niedostosowanie przepisów tej ustawy w zakresie 

dotyczącym kredytu technologicznego do nowych zasad zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałania 3.4.2. w przypadku organu określającego limit środków na 

wypłatę kredytu technologicznego na każdy rok budżetowy), 

- duża liczba wymaganych egzemplarzy wniosków/dokumentów (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę 

pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, 

dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP, obowiązek składania odpisu z KRS), 

- duży zakres wymaganych informacji, w tym informacji będących już w posiadaniu administracji (np. 

wymóg załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu do wniosku 

o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do 

egzaminu przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, wymóg przedkładania odpisów 

z KRS), 

- duża częstotliwość realizacji obowiązku informacyjnego (np. kwartalne przekazywanie informacji do 

Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego 

KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane 

przez biura usług płatniczych do KNF), 

- duża liczba podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku (np. obowiązek sporządzania planów 

działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń również dla grupy najmniejszych operatorów pocztowych), 

- przepisy, które generują potencjalne bariery dla stosowania nowoczesnych technologii lub brak 

przepisów umożliwiających ich stosowanie (np. brak możliwości częściowego zautomatyzowania wydawania 

zaświadczeń przez organy administracji publicznej), 

- nadmiernie restrykcyjne obowiązki (np. obowiązkowa odmowa udzielenia zezwolenia na świadczenie usług 

w zakresie obsługi naziemnej, w przypadku gdy wnioskodawcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj 

działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, gdy przyczyny cofnięcia zezwolenia mogą być 

niezależne od przedsiębiorcy, nie mają znaczenia w kontekście bezpieczeństwa, rzetelności i profesjonalizmu 

wykonywania usług, jak niewygranie przetargu na określony rodzaj usług obsługi naziemnej; sankcje 

przewidziane za niedochowanie obowiązków informacyjnych przez biura usług płatniczych niewspółmierne do 

ryzyka związanego z działalnością większości biur oraz nadzorczej wartości przekazywanych informacji; 
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obowiązkowe testy sprawności psychoruchowej oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 

dla pracowników, którym powierza się w ramach stosunku pracy samochód służbowy na podstawie prawa jazdy 

kat. B bez uwzględnienia celu w jakim będzie wykorzystywany, czyli nawet gdy samochód jest zwykle 

używany w celu dojazdu do/z pracy i w celu wyjazdów służbowych gdy nabycie prawa jazdy kat. B nie 

wymaga przeprowadzenia takich testów i badań; brak możliwości uzyskania przez pracownika orzeczenia 

lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub 

choroby zakaźnej na inne osoby, jak np. w gastronomii/branży spożywczej, wymagane skierowanie pracownika 

na badanie sanitarno-epidemiologiczne pomimo posiadania przez pracownika orzeczenia lekarskiego 

uzyskanego u poprzedniego pracodawcy; utrata ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwskazań do pracy po 30 dniach od rozwiązania  lub wygaśnięcia umowy o pracę w przypadku zmiany 

pracodawcy lub ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy), 

- duża czasochłonność procedur (długie postępowanie przed SOKiK z uwagi na złożoność spraw, czego 

efektem są duże zaległości w rozpoznaniu spraw4, brak możliwości zakończenia sprawy w inny sposób niż 

rozstrzygnięcie sądu nawet gdy dochodzi do zmiany stanu faktycznego, w tym konieczności zmiany bądź 

uchylenia decyzji5), 

- przepisy mniej korzystne dla osób fizycznych będących przedsiębiorcą niż konsumentów (nieograniczona 

egzekucja gdy przedsiębiorca osoba fizyczna korzysta z rachunku bankowego, będącego rachunkiem 

rozliczeniowym lub rachunkiem lokat terminowych podczas gdy egzekucja należności z rachunku bankowego 

należącego do osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą jest ograniczona celem zagwarantowania minimum 

środków „na życie” na co uwagę zwraca Rzecznik Praw Obywatelskich oraz sami przedsiębiorcy; brak 

możliwości przeprowadzenia upadłości konsumenckiej wobec osób prowadzących „działalność nierejestrową”), 

- przepisy generujące nieproporcjonalnie wyższe koszty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (np. 

pracochłonny i długotrwały obowiązek sporządzania planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla 

małych operatorów pocztowych, nie mających istotnego znaczenia dla rynku; potrzeba dołączania dowodu 

wniesienia opłaty skarbowej do wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych co utrudnia rozpoczęcie 

działalności pocztowej i uniemożliwia składanie wniosków w formie elektronicznej; dochodzenie odsetek za 

zwłokę w przypadku małych kwot, nawet groszowych, od podmiotów korzystających z refundacji składek na 

ubezpieczenie społeczne6; skokowy wzrost opłat na PFRON z tytułu nieosiągania określonego wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych co zniechęca do zatrudniania kolejnych pracowników i rozwijania 

działalności przedsiębiorstwa gdyż zatrudnienie dwudziestego piątego pracownika dla pracodawcy to obecnie 

dodatkowy, poza pensją i składkami, koszt w wysokości ok. 2,8 tys. zł), 

- inne bariery prawne (np. krótki termin na rozliczenie VAT w imporcie, możliwość paraliżu decyzyjnego 

w spółce handlowej lub brak możliwości działania przez wiele miesięcy w przypadku śmierci wspólnika, gdy 

przykładowo większościowy wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki; problemy, które 

występują w procesie sukcesji, mimo że przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy nie przestaje istnieć, 

w tym konieczność uzyskania nowych zezwoleń, koncesji czy licencji nawet gdy doszło do przejęcia firmy). 

Obowiązujące rozwiązania w zakresie podatku VAT od towarów importowanych dodatkowo niekorzystnie wpływają na 

płynność finansową podatników, którzy nie mogą skorzystać z rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych, tj. wraz 

ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7 co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca. Są oni zobowiązani do 

zapłaty podatku w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. 

Z preferencyjnego rozliczenia mogą korzystać podmioty spełniające warunki procedury uproszczonej i tzw. 

upoważnieni przedsiębiorcy (AEO) rozliczający się we własnym imieniu, tj. średnio ok. 4 tysiące importerów 

miesięcznie. Są to głównie duże firmy, które stać na spełnienie warunków do dopuszczenia do procedury uproszczonej 

lub uzyskania statusu AEO. To one, ze względu na wartość, realizują większość wpłat z tytułu VAT w imporcie 

z odpraw na polskiej granicy (według danych Ministerstwa Finansów w sierpniu 2018 r. wartość podatku VAT 

wpłaconego przez te podmioty wyniosła 4,27 mld zł, tj. 70 % podatku VAT wykazanego w zgłoszeniach celnych 

importowych przyjętych przez polskie organy celne). W 2017 r. z możliwości odroczenia płatność VAT w imporcie nie 

mogło skorzystać ok. 20 tys. podmiotów. 

                                                           
4 Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości (https://isws.ms.gov.pl) w I półroczu 2018 r. do SOKiK wpłynęło ogółem 410 spraw, 

załatwiono 1094, a do załatwienia pozostało 1061. Na przykładzie decyzji Prezesa UOKiK w tym samym okresie nowych spraw ze skarg 

wpłynęło 34, załatwiono 44. a zaległość dotyczy 107 spraw.  

5 W latach 2014-2015 SOKiK uchylił albo zmniejszył kary w sumie na prawie 715 mln zł, tj. ok. o 73 % wartości kar (decyzją Prezesa UOKiK 

nałożono w tym okresie 575 kar na łączną kwotę ponad 978 mln zł). W latach 2016-2018 Prezes UOKiK nałożył łącznie 415 kar na kwotę ponad 

335,7 mln zł (stan na 6 grudnia 2018 r.). 

6 W latach 2015-2017 do merytorycznej jednostki organizacyjnej Biura PFRON wpłynęło 825 spraw, w których wartość należności nie 

przekraczała 15 zł i do dochodzenia tych należności stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przeciętny czas 

trwania postępowań egzekucyjnych wynosi ok. 24 miesiące. 
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W konsekwencji ww. sytuacja prowadzi do odprawiania towarów importowanych do Polski w innych państwach Unii 

Europejskiej i utraty dochodów przez budżet państwa. Według danych Ministerstwa Finansów w 2017 r. wartość 

fakturowa towarów importowanych do Polski, ale odprawionych w innych krajach UE wyniosła ok. 100 mld zł. Z Chin 

wartość tych towarów wyniosła ok. 32 mld zł. Każda odprawa polskiego importu w innym kraju UE powoduje, że 25 % 

wartości cła pobieranego od tych towarów trafia do budżetu państwa, w którym ten towar został odprawiony. Na 

podstawie danych z deklaracji Intrastat dot. przywozu towarów pochodzących z krajów trzecich za 2017 r. można 

szacować, że rocznie do budżetu innych państw trafia ok. 1,5-2 mld zł z tytułu importu do Polski. Według Polskiej Izby 

Spedycji i Logistyki w 2017 r. poza granicami Polski odprawiono ok. 200 tys. kontenerów 20 TEU. W związku z tym, 

że ta liczba dotyczy przewozów realizowanych tylko przez polskich spedytorów może być niedoszacowana. Ponadto, 

z rozmów z importerami wynika, że odprawy w innych krajach unijnych dotyczą towarów o znacznej wartości, jak 

sprzęt elektroniczny, czy też tekstylia, w przypadku których obowiązują wyższe stawki celne. Na ten problem 

wskazywało również badanie przeprowadzone w 2012 r. przez Partners Investment, zgodnie z którym z uwagi na 

przepisy celno-podatkowe towary wysokiej wartości są odprawiane w portach zagranicznych (głównie holenderskich 

i niemieckich) ponieważ odbiorcy w Polsce zmniejszają w ten sposób koszty zarządzania kapitałem obrotowym. 

Umożliwia im to rozszerzenie skali działalności operacyjnej w oparciu o ten sam kapitał. 

W przypadku wspomnianych problemów związanych z definicją rzemiosła należy zaznaczyć, że analiza otoczenia 

prawnego funkcjonowania w Polsce rzemiosła wskazuje, że definicja ta powoduje: 

- ograniczenie możliwości rozwoju, w tym pozyskania finansowania, poszerzania rynków zbytu, podnoszenia kultury 

organizacyjnej poprzez zawężenie możliwości wykonywania działalności rzemieślniczej jedynie do osób fizycznych 

i wspólników spółek cywilnych, 

- ograniczenie liczby firm biorących udział w przygotowaniu zawodowym młodzieży m.in. w ramach dualnego 

systemu edukacji, a posiadających odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne (nowoczesne urządzenia, 

innowacyjne rozwiązania technologiczne), 

- trudności w tworzeniu firm rodzinnych oraz przekazywaniu wiedzy i doświadczenia członkom rodziny, którzy nie 

posiadają kwalifikacji zawodowych potwierdzonych np. dyplomem mistrza czy świadectwem czeladnika.  

O powyższych problemach wielokrotnie sygnalizowały izby rzemieślnicze.  

Ponadto, brak jest obecnie jednego miejsca, w którym byłyby publikowane informacje w zakresie posiadanych przez 

przedsiębiorców uprawnień - kwalifikacji w rzemiośle, które mają istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego. 

Potencjalni kontrahenci/konsumenci nie mają aktualnie możliwości uzyskania informacji na temat posiadanych przez 

przedsiębiorcę uprawnień, które często stanowią gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług czy też wytwarzanych 

produktów, co w konsekwencji ma wpływ na konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W CEIDG 

publikowane są informacje dotyczące uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających 

z koncesji/licencji/zezwolenia, a także wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności 

wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru. Brak jest informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji 

zawodowych rzemieślnika, wydawanych przez izby rzemieślnicze. Informacja o posiadanych uprawnieniach jest też 

istotna z punktu widzenia prowadzenia przez przedsiębiorcę kształcenia uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu 

(rzemieślnicze przygotowanie zawodowe). 

Nadmiar biurokracji i jej negatywne oddziaływanie jest odczuwalne przez przedsiębiorców w sposób szczególny 

w kontekście kontroli. Co czwarty polski przedsiębiorca uważa, że kontrole organów podatkowych i innych podmiotów 

z kompetencjami kontrolnymi stanowią jedną z głównych barier prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż zarówno 

sam proces przeprowadzania kontroli, jak i wynikające z niej decyzje mogą wiązać się ze znaczną ingerencją 

w prowadzoną działalność7.  

Podczas licznych spotkań z mniejszymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizowanych przy udziale ministra 

właściwego do spraw gospodarki na przestrzeni lat, jednymi z najczęściej zgłaszanych problemów dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są kwestie związane z kontrolą i inspekcjami. Przedsiębiorcy skarżą 

się nie tylko na niejasność przepisów odnoszących się do wymagań i standardów, które muszą spełniać, ale także na 

brak pomocy i wsparcia ze strony organów administracji. Wielokrotnie zdarza się bowiem, że przedsiębiorca, który 

naruszył przepisy, nie rozumie za co dokładnie został ukarany (inspekcja lub organ kontrolny nie tłumaczą tego 

wystarczająco jasno), a także w jaki sposób może przywrócić stan zgodny z prawem. Problem ten dostrzeżony został 

choćby przez Bank Światowy8. Sama idea stosowania kar i innego rodzaju sankcji, zarówno w prawie karnym, jak 

i w prawie administracyjnym, opiera się na założeniu, że oprócz oczywistej funkcji punitywnej, mają one pełnić także 

rolę wychowawczą i naprawczą. W sytuacji, gdy osoba ukarana nie zna bądź nie rozumie właściwego wzorca 

                                                           
7 Raport System kontroli przedsiębiorców, Diagnoza stanu obecnego, propozycje zmian, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, 

listopad 2018, str. 7. 

8 Poland Catching-Up Regions, Bezpieczna żywność, dobry biznes na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, Rekomendacje dotyczące urzędowej kontroli 

żywności, Maj 2018, Bank Światowy, zob. np. s. 41, 44-45. 
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zachowania, nie jest ona w stanie się do niego dostosować. Co więcej, w przypadku naruszeń na mniejszą skalę, 

nieproporcjonalność kary, a nawet sam fakt jej nałożenia, mogą mieć charakter demotywujący do prowadzenia dalszej 

działalności. Dotyczy to zwłaszcza początkujących przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy stawiając pierwsze kroki 

w biznesie często nie mają odpowiednich środków i zasobów, by korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Z praktycznego punktu widzenia, ich pozycja nie różni się zatem zbyt wiele od pozycji konsumenta. Jeżeli zatem mniej 

poważne naruszenie przepisów wynika nie ze złych intencji przedsiębiorcy, ale z powodu nadmiernej komplikacji norm 

i ich niejednolitej wykładni, a przedsiębiorca ten znajduje się na początku swojej kariery, zrozumie popełniony błąd, 

gotów jest go naprawić i nie popełniać go więcej w przyszłości, to niezasadnym jest nakładanie na niego sankcji.  

Ponadto, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która m.in. reguluje ogólne zasady przeprowadzania 

kontroli u przedsiębiorców, wprowadziła do polskiego systemu prawnego nową instytucję, tj. tzw. działalność 

nierejestrową (art. 5), gdy m.in. w żadnym miesiącu nie osiąga się z niej przychodu należnego w wysokości 

przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia. Osoba trudniąca się działalnością nierejestrową jest zwolniona od 

wielu standardowych obowiązków publicznoprawnych, w tym konieczności rejestracji w CEIDG, odprowadzenia 

zryczałtowanych składek ubezpieczeniowych oraz prowadzenia skomplikowanej rachunkowości. Na gruncie Prawa 

upadłościowego taka osoba nadal traktowana jest jednak jak podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku 

czego nie może w stosunku do niej zostać przeprowadzone postępowanie w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. 

Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar działalności nierejestrowej (z której, jak wskazano, przychód należny nie może 

przekroczyć w miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia) niezasadnym wydaje się jednak traktowanie takich osób 

na równi ze „zwykłymi” przedsiębiorcami.  

Ponadto przedsiębiorcy z sektora MŚP podnoszą problem stosowania tzw. przewagi kontraktowej w stosunkach między 

przedsiębiorcami, w szczególności gdy jeden z nich oferuje niektóre usługi powszechne, np. o charakterze finansowym 

(bankowe, ubezpieczeniowe). Nie dotyczy on wyłącznie, uregulowanego już ustawowo, zagadnienia stosowania 

przewagi kontraktowej na rynku towarów rolno-spożywczych. Wątpliwości w tym zakresie sygnalizowane są przez 

przedsiębiorców bezpośrednio do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Potwierdzają je także przedstawiciele 

Federacji Konsumentów oraz Krajowej Izby Gospodarczej (również otrzymują sygnały od przedsiębiorców). Z praktyki 

stosowania kodeksowej definicji konsumenta wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierając umowę 

z innym przedsiębiorcą – profesjonalistą (oferującym świadczenie z zakresu swojej branży lub specjalizacji) jest 

traktowana także jako podmiot profesjonalny, nawet wtedy, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą lub 

specjalizacją, którą ta osoba wykonuje. Wystawienie faktury za towar lub usługę „na firmę” jest równoznaczne 

z uznaniem, że dokonano tego w ramach obrotu z udziałem podmiotów profesjonalnych (każda czynność prawna 

potwierdzona fakturą wystawioną na przedsiębiorcę jest uznawana za czynność bezpośrednio związaną z jego 

działalnością gospodarczą lub zawodową). 

Pierwsze miesiące działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców potwierdzają zasadność powołania tego 

urzędu. Z roboczych informacji uzyskanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że 

przedsiębiorcy z sektora MŚP zwracają się do niego z wieloma istotnymi problemami, których rozwiązanie wykracza 

niekiedy poza obecny stan kompetencji Rzecznika. 

Na szczególną uwagę zasługują problemy związane z brakiem dostosowania przepisów do potrzeb rynku pracy. Nie 

sprzyjają one rozwojowi polskiej przedsiębiorczości. Nie zachęcają do pozostania w Polsce potrzebnych polskiej 

gospodarce specjalistów, którzy poza wykonywaniem zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji, czy badań 

naukowych, są zainteresowani podjęciem dodatkowej aktywności, w postaci założenia działalności gospodarczej 

w wybranej i dogodnej do planowanego przedsięwzięcia formie. Nierzadkie są sytuacje, że lekarz, naukowiec czy 

specjalista IT, deklarujący zamiar dokonania wpisu do CEIDG nie dokona go, bowiem aktualne przepisy ustawy 

dot. zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych możliwości takiej nie przewidują. Rocznie odrzucanych jest ok. 

500 takich wniosków. W praktyce zainteresowanie wpisem do CEIDG jest znacznie większe. Podmiot ten w świetle 

przepisów ustawy dot. zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych, nie podejmie także działalności 

gospodarczej w formie spółki jawnej czy partnerskiej. 

W ostatnich latach napływ cudzoziemców do Polski staje się coraz bardziej dostrzegalny. Co dziesiąty z nich planuje 

pozostać w Polsce na stałe. Zauważa się także, że cudzoziemcy przebywający w Polsce, z racji tworzonych w innych 

krajach UE (np. w Niemczech) korzystnych mechanizmów pobytowych, umożliwiających im osiedlenie się na stałe, 

podejmują decyzje o wyjeździe z Polski do innych krajów UE. Powoduje to odpływ potrzebnych polskiej gospodarce 

specjalistów i wykwalifikowanych pracowników w różnych dziedzinach. Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

prowadzący Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostrzega rosnące 

zainteresowanie cudzoziemców, w tym pracowników wysoko wykwalifikowanych, dokonaniem wpisu do CEIDG. Jest 

to najpowszechniejsza i najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Tylko w 2016 r. liczba 

cudzoziemców, która rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG wzrosła 

o 20 % w stosunku do 2013 r., a w 2017 r. już o 30 %. Z kolei od stycznia 2018 r. do października 2018 r. wpisów do 

CEIDG dokonano 5291. To znacznie więcej niż w całym 2013 r. (3304), 2014 r. (3075) oraz 2015 r. (3674). 
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Pomimo tak znacznego wzrostu zainteresowania cudzoziemców podjęciem na terytorium RP działalności gospodarczej, 

nie każdy z nich może z tego uprawnienia skorzystać, nawet jeżeli jego pobyt w Polsce jest legalny. Największy 

problem dotyczy cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenia na pobyt czasowy. Wpisu do CEIDG, a także rejestracji 

spółki jawnej czy partnerskiej w KRS nie dokonają m.in. cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach – CudzU), 

prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 i 2 CudzU), prowadzenia działalności gospodarczej (art. 142 ust. 1 

CudzU), wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, prowadzenia 

spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działania w charakterze 

prokurenta (art. 142 ust. 3 CudzU) bądź w celu pobytu czasowego i pracy, w tym pracy w zawodzie pożądanym dla 

polskiej gospodarki (art. 114 ust. 1 i 1a CudzU).  

Jednym z wyzwań pozostaje problem sukcesji, którego skala będzie zwiększać się w perspektywie najbliższych lat. Jak 

wynika z Raportu Instytutu Biznesu Rodzinnego „Barometr sukcesyjny. Ścieżki kariery pokolenia Next Generation 

w polskich firmach rodzinnych” z 2017 r. przed więcej niż 20 laty powstało ponad 50% firm rodzinnych. Biorąc pod 

uwagę, że 57% właścicieli rodzinnych firm, będzie chciało przekazać firmę dzieciom w ciągu najbliższych 5 lat, 

oznacza to, że ponad połowa polskich firm rodzinnych powinna przygotowywać się do sukcesji. W raporcie o stanie 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce9 wskazuje się natomiast, że w najbliższych latach szacowana liczba 

polskich przedsiębiorstw rodzinnych przekazywanych następcom wynosić będzie rocznie nawet około 100 tys.10. 

Pierwszy, kluczowy krok działań mających na celu ułatwienie sukcesji zwieńczyło wejście w życie ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (ustawa o zarządzie sukcesyjnym), która 

rozwiązuje najważniejsze i najbardziej palące problemy dotyczące sukcesji biznesu w związku ze śmiercią 

przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Problemy i bariery mogą występować również w innych przypadkach sukcesji, 

mimo że przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy nie przestaje istnieć wraz ze śmiercią danej osoby: 

- sukcesja za życia właściciela firmy –coraz większym problemem jest stosunkowo niewielka skłonność dzieci do 

przejmowania prowadzenia firm rodziców co wynika m.in. z braku przygotowania do sukcesji w rodzinie stąd 

potrzeba sukcesywnego przekazywania wiedzy, wartości i faktycznej władzy w firmie11; wskazanie sukcesora, 

a nawet przekazanie mu własności przedsiębiorstwa może okazać się niewystarczające gdy istnieje konieczność 

uzyskania nowych zezwoleń, koncesji czy licencji, co może spowodować wstrzymanie działalności, ze szkodą 

dla właściciela firmy, jej pracowników i kontrahentów; 

- śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – co najmniej do czasu stwierdzenia nabycia spadku nie 

jest przesądzone, kto może dysponować prawami, brakuje jednej osoby uprawnionej do zarządzania majątkiem 

i samodzielnej reprezentacji wszystkich następców prawnych małżonka, istnieje ryzyko braku zgody 

współwłaścicieli na dysponowanie poszczególnymi przedmiotami należącymi do spadku, o której mowa w art. 

1036 k.c. 12 co może spowodować w praktyce paraliż działania firmy; 

- sukcesja praw w spółkach handlowych – w spółce kapitałowej w następstwie śmierci wspólnika może dojść do 

paraliżu decyzyjnego lub wręcz spółka może nie mieć możliwości działania przez długi czas gdy jedyny albo 

większościowy wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki, wówczas – nawet jeśli 

spadkobiercy wspólnika wstępują do spółki – nie ma osoby uprawnionej do jej reprezentacji, a wybór nowego 

zarządu jest możliwy dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku; przedłużające się procedury spadkowe 

powodują, że nie mogą w nim uczestniczyć spadkobiercy wspólnika, dla których działalność spółki stanowi 

często podstawowe źródło utrzymania; dodatkowo sukcesję w przypadku firm rodzinnych utrudniają poważne 

wątpliwości co do możliwości „podziału” ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, a także brak 

możliwości uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego „udziału” wspólnika w spółce osobowej; kwestią 

sporną jest też to, czy dwuosobowa spółka jawna ulega automatycznie rozwiązaniu z powodu śmierci 

wspólnika, czy też może trwać z udziałem spadkobierców wspólnika, jeżeli umowa spółki tak stanowi; 

- zachowek – konieczność niezwłocznej zapłaty zachowku przez sukcesorów kontynuujących działalność firmy 

                                                           
9 „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, ISBN 978-83-7633-311-3, sporządzony przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa, grudzień 2016 r. 

10 Za Raportem Grupy Ekspertów, Giełdy przedsiębiorstw. Propagowanie przejrzystości rynku w dziedzinie obrotu przedsiębiorstwami 

w Europie. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 2006 , s. 81. 

11 Raport „Barometr sukcesyjny. Ścieżki kariery pokolenia Next Generation w polskich firmach rodzinnych”, Instytut Biznesu Rodzinnego, 

Poznań 2017. 

12 Ł. Martyniec, Ekspertyza dotycząca oceny wybranych zagadnień zawartych w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, załącznik do Informacji NIK o wynikach kontroli „Działania organów państwa wobec 

problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw”, Warszawa 2018, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dziedziczenie-przedsiebiorstw.html.  

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dziedziczenie-przedsiebiorstw.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dziedziczenie-przedsiebiorstw.html
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w formie jednorazowej płatności jest wskazywana jako jedna z przyczyn niepowodzenia sukcesji w firmie 

rodzinnej13; pojawiają się wątpliwości czy w obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest zawarcie umowy 

o zrzeczenie się zachowku co utrudnia planowanie sukcesji w firmach rodzinnych. 

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

Celem proponowanych działań jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych w celu wygenerowania 

konkretnych oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców. Efektem będą szybsze i sprawniejsze procedury 

administracyjne, co powinno przełożyć się także na oszczędność czasu i efektywność administracji publicznej. Działania 

będą komplementarne wobec innych inicjatyw rządowych na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego, które zostały już 

zrealizowane (m.in. w ramach pakietu „100 zmian dla firm”, w tym ułatwienia sukcesji biznesu, „Konstytucja Biznesu”, 

„Pakiet MŚP”). 

Działania powinny stworzyć impuls korzystnie wpływający na jakość życia, pespektywy gospodarcze oraz poziom 

zaufania społecznego. Ponadto efektem udzielania wsparcia w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki 

będzie rozwój systemu instrumentów służących podejmowaniu działalności innowacyjnej i zwiększenie innowacyjności 

firm sektora MŚP. 

W zakresie zmniejszenia uciążliwości kontroli przedsiębiorców zostaną podjęte działania o charakterze pozalegislacyjnym 

w zakresie wypracowania list kontrolnych oraz metodyki ocen ryzyka, ich upowszechnienia, jak również intensyfikacji 

przez organy kontrolne działań mających na celu promowanie przestrzegania przepisów. 

W związku z tym, że przyczyną zidentyfikowanych i opisanych problemów są konkretne przepisy prawne, które nakładają 

wymogi regulacyjne na obywateli i firmy, realizacja celu poprzez działania pozalegislacyjne w tym zakresie nie jest 

możliwa. Możliwa jest oddzielna nowelizacja aktów prawnych, w których zidentyfikowano nadmierne obciążenia 

regulacyjne, jednak z uwagi na ich liczbę oraz ekonomikę procesu legislacyjnego rekomendowanym rozwiązaniem jest 

ograniczenie wymogów regulacyjnych w drodze jednej ustawy o charakterze przekrojowym, w której proponuje się 

w szczególności następujące zmiany: 

Wprowadzenie ułatwień dla MŚP, w szczególności: 

1. Wprowadzenie pierwszeństwa dla pouczania przed karaniem w pierwszym roku prowadzenia działalności 

gospodarczej przez mniejszych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, o ile byłoby to naruszenie 

mniejszej wagi oraz jednorazowe (niepowtarzające się), a jego skutki zostałyby usunięte w odpowiednim terminie; 

brak możliwości nałożenia mandatu karnego ani zastosowania administracyjnej kary pieniężnej w takich 

przypadkach – tzw. prawo do „popełnienia błędu” (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). 

2. Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON i wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby 

wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała w miarę zwiększenia zatrudnienia, zmniejszenie składki na PFRON 

przez pracodawców zatrudniających od 25 do 27 pracowników (ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

3. Objęcie przepisami dot. ochrony konsumentów (także w zakresie ochrony instytucjonalnej sprawowanej przez 

Prezesa UOKiK i rzeczników konsumentów) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która dokonuje z innym 

przedsiębiorcą czynności prawnej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, 

lecz nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). 

4. Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem 

wspólników posiadających kwalifikacje zawodowe, a także spółki, w których tylko niektórzy wspólnicy mają 

kwalifikacje, tyle, że w tym przypadku warunkiem jest, że pozostali wspólnicy są spokrewnieni z tym 

wspólnikami (małżonek lub krewni w linii prostej – wstępni i zstępni) (ustawa z dnia 22 marca 1989 r. 

o rzemiośle). 

5. Udostępnienie on-line w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji w zakresie 

uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych rzemieślnika, wydawanych przez izby rzemieślnicze – wskazanie 

tytułu (mistrza lub czeladnika), nazwa zawodu, data egzaminu, nazwa izby rzemieślniczej, która wydała 

dyplom/świadectwo oraz data cofnięcia uprawnienia w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych 

rzemieślnika, informacje będą bezpłatnie wpisywane w CEIDG przez izby rzemieślnicze na wniosek 

przedsiębiorcy (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle). 

6. Umożliwienie przejęcia decyzji związanych z przedsiębiorstwem także za życia przedsiębiorcy, jeśli zdecyduje 

                                                           
13 Jak zauważa Sąd Najwyższy (Uchwała z 17 marca 2017 r., III CZP 110/16) realizacja roszczeń zachowkowych może zagrażać płynności 

finansowej przedsiębiorstwa i jego integralności gospodarczej, a w skrajnych przypadkach nawet do likwidacji przedsiębiorstwa, wbrew woli 

spadkodawcy co do losów majątku po jego śmierci. 
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się on przekazać własność przedsiębiorstwa sukcesorom. Proponuje się wykorzystanie mechanizmu 

przeniesienia decyzji związanych z przedsiębiorstwem, który został przewidziany w przypadku zarządu 

sukcesyjnego. Rozwiązania te dotyczyłyby także promes decyzji związanych z przedsiębiorstwem. (ustawa 

z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, ustawa z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych). 

7. Wprowadzenie możliwości tymczasowego zarządzania udziałem małżonka w przedsiębiorstwie w przypadku 

śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Proponuje się wykorzystanie mechanizmu powołania specjalnego 

zarządcy, którego uprawnienia pokrywałyby się z uprawnieniami wykonawcy testamentu w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej). 

8. Wprowadzenie mechanizmu tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych (praw i obowiązków 

wspólnika w przypadku spółki osobowej, udziałów w spółce z o.o., akcji w spółce akcyjnej) – jeszcze przed 

zakończeniem formalności spadkowych. Proponowane rozwiązania nie naruszałyby zasad dziedziczenia praw 

wspólników spółek handlowych i byłyby spójne z przepisami Kodeksu spółek handlowych dzięki 

wykorzystaniu instytucji wspólnego przedstawiciela współuprawnionych, która jest już w Kodeksie 

przewidziana (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej). 

9. Wprowadzenie możliwości zbycia ułamkowej części „udziału spółkowego” w spółce osobowej – jeżeli 

przewiduje to umowa spółki; wymagałoby to też zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych). 

10. Zawarcie w przepisach o spółce jawnej przepisu, które pozwoli na dalsze trwanie spółki jawnej (a przez 

odesłanie – także spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej) w przypadku śmierci jednego ze wspólników 

spółki dwuosobowej oraz umożliwienie dalszego trwania spółki osobowej z udziałem spadkobierców wspólnika 

i pozostałych wspólników na podstawie uzgodnienia między tymi osobami (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej). 

11. Umożliwienie uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego udziału kapitałowego w spółce osobowej 

(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). 

12. Umożliwienie obniżenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności kwoty zachowku w przypadku, gdy 

w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo – na zasadach analogicznych do tych, jakie obecnie dotyczą 

gospodarstwa rolnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). 

13. Przewidzenie wprost możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku, jako rodzaju umowy 

o dziedziczenie –  w celu rozstrzygnięcia wątpliwości, powodujących niejednolitą praktykę notariuszy i sądów 

(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). 

14. Likwidacja obowiązku przechodzenia testów sprawności psychoruchowej oraz oceny widzenia zmierzchowego 

i wrażliwości na olśnienie dla pracowników administracyjno-biurowych, którym powierza się – w ramach 

stosunku pracy – samochód służbowy, do którego kierowania wymagane jest prawo jazdy kat. B, a użytek 

samochodu nie wiąże się bezpośrednio ze świadczeniem danego rodzaju pracy (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami). 

15. Wprowadzenie możliwości wykonywania badania sanitarno-epidemiologicznego na wniosek osoby badanej 

(ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).  

16. Rozwinięcie rozwiązań dotyczących ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań do 

pracy: w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub innego pracodawcy na tym samym 

stanowisku pracy proponuje się, aby orzeczenie zachowywało ważność w terminie w nim wskazanym (ustawa 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). 

17. Rozszerzenie dotychczasowego katalogu tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemców spoza UE do 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP (dokonanie wpisu do CEIDG, 

podjęcie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej bądź partnerskiej) na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy o dodatkowe, wybrane tytuły pobytowe. Zmiana będzie dotyczyła cudzoziemców, którzy 

posiadają zezwolenia na pobyt czasowy uzyskany ze względu na okoliczności takie jak:  

a. wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 CudzU), 

b. prowadzenie badań naukowych (art. 151 ust. 1 i 2 CudzU), 

c. prowadzenie działalności gospodarczej (art. 142 ust. 1 CudzU), 

d. wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, bądź 

prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub 

działanie w charakterze prokurenta (art. 142 ust. 3 CudzU), 

e. pobyt czasowy i praca, w tym wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki (art. 

114 ust. 1 i 1a CudzU). 
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(ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP).   

18. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla grupy 

najmniejszych operatorów pocztowych  (ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe). 

19. Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za wpis do rejestru operatorów pocztowych (ustawa z dnia 

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) 

20. Likwidacja opłaty za decyzje administracyjne w wysokości 10 zł w procedurze uzyskania decyzji w procedurze 

wydania wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania (ustawa z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej). 

21. Określenie, że osoba posiadająca aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, 

w przypadku zmiany pracodawcy nie będzie podlegać, w okresie ważności orzeczenia lekarskiego, ponownym 

badaniom sanitarno-epidemiologicznym (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

22. Niedochodzenie odsetek za zwłokę w przypadku małych kwot od podmiotów korzystających z refundacji 

składek na ubezpieczenie społeczne i otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych (ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych). 

23. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych co do rodzajów rachunków, które są objęte ograniczeniem 

w przypadku egzekucji należności z rachunku bankowego, poprzez rozszerzenie przepisów o kwocie wolnej od 

zajęcia na wszystkie rodzaje rachunków, które mogą należeć zgodnie z Prawem bankowym do osób fizycznych, 

prowadzących działalność gospodarczą (rachunki rozliczeniowe oraz lokat terminowych, które mogą należeć 

wyłącznie do przedsiębiorców oraz rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowo-oszczędnościowe terminowych 

lokat oszczędnościowych, które już obecnie są objęte ograniczeniem i mogą należeć do osób fizycznych, 

niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami) (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). 

24. Przedmiotowe ograniczenie egzekucji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorców pieniędzy niezbędnych do 

utrzymania siebie i rodziny przez dwa tygodnie (ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego). 

Usprawnienie części szczególnych procedur administracyjnych, w tym: 

25. Rozszerzenie zastosowania rozliczenia podatku VAT od towarów importowanych na zasadach ogólnych, tj. co 

do zasady do 25 dnia następnego miesiąca zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania 

decyzji celnej (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 

26. Wprowadzenie możliwości zawarcia – w toku postępowania przed SOKiK – między organem, który wydał 

decyzję a przedsiębiorcą porozumienia określającego warunki uchylające albo zmieniające zaskarżoną decyzję, 

z inicjatywy organu lub przedsiębiorcy (ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego). 

27. Zastosowanie postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy m.in. w następujących ustawach: 

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; w ustawie z dnia z 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie 

zwierząt; w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych; w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych; w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; w ustawie z dnia 20 lipca 2017 

r. – Prawo wodne. 

28. Zniesienie wymogu przedstawiania informacji o posiadanym ubezpieczeniu OC w zakresie prowadzonego 

szkolenia personelu lotniczego na etapie składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących, 

zastąpienie oświadczeniem, że wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia od jej rozpoczęcia oraz 

doprecyzowanie, że wniosek o wpis do rejestru podmiotów szkolących może być składany przez przedsiębiorcę, 

nie musi być to ośrodek szkolenia lotniczego. (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze). 

29. Zniesienie instytucji promesy zezwolenia na założenie lotniska, która w dużym stopniu jest powieleniem 

procedury wydawania zezwolenia na założenie lotniska (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawa 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego). 

30. Dopuszczenie możliwości wykonania w polskiej przestrzeni powietrznej lotu statku powietrznego bez potrzeby 

dokonania wpisu do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, gdy posiada znaki rozpoznawcze (ustawa 

z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze). 
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31. Wprowadzenie ułatwień dla Uczniowskich Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia podlegające 

wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego według siedziby klubu w zakresie 

wyrejestrowania tego klubu z rejestru Starosty i zarejestrowania klubu w KRS w sposób płynny, który 

pozwoliłby zachować ciągłość działającego klubu (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). 

32. Redukcja liczby przedkładanych egzemplarzy, w szczególności wniosków o wydanie i zmianę pozwolenia 

zintegrowanego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), zgłoszenia wierzytelności 

przez wierzycieli stoczni (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach 

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego), wniosku kwalifikacyjnego oraz 

dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze), wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę (ustawa o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych). 

Ograniczenie niektórych rodzajów nadmiernej sprawozdawczości, w tym: 

33. Zniesienie obowiązku przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez strony umowy 

o dostępie do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji (tj. przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

oraz właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości) tekstu tych umów w terminie 

14 dni od jej zawarcia (ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). 

34. Ograniczenie częstotliwości składania sprawozdań przez biura usług płatniczych z kwartalnej na roczną, z tym 

że dane będą w ujęciu miesięcznym (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych). 

35. Ograniczenie częstotliwości przekazywania informacji do Ministra Energii przez przedsiębiorców 

i handlowców o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw z kwartalnej do rocznej, skorelowanie terminu z obowiązkiem przekazywania informacji do Prezesa 

Agencji Rezerw Materiałowych o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (ustawa z dnia 16 

lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym). 

36. Zmniejszenie liczby organów administracji, którym składane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 

miesięczne sprawozdania: zawierające informacje o podmiotach świadczących usługi magazynowania, 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych 

i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne). 

37. Ograniczenie częstotliwości składania sprawozdań OSD elektroenergetycznego oraz OSD gazowego dla 

Dyrektora Generalnego KOWR, do której przyłączona została instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

o OZE (wytwórca biogazu rolniczego) z kwartalnej do półrocznej (ustawa z dnia 20 lutego 2014 r. 

o odnawialnych źródłach energii). 

38. Ograniczenie zakresu obowiązku sprawozdawczego oraz liczby wymaganych dokumentów od operatorów 

pocztowych, którzy nie prowadzili działalności pocztowej w poprzednim roku (ustawa z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe). 

39. Zapewnienie możliwości dołączenia do wniosku CEIDG formularza PIT-16Z przez podatników rozliczających 

się w zasadach karty podatkowej, który służy do zgłaszania informacji o zakończeniu działalności gospodarczej, 

jak również zmian wpływających na wysokość podatku, przy zachowaniu terminów wynikających z przepisów 

dot. karty podatkowej (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). 

Dostosowanie przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności, np.: 

40. Wprowadzenie trzeciej formy zaświadczenia – dokumentu elektronicznego opatrzonego pieczęcią elektroniczną 

(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).  

41. Wprowadzenie kwoty wydatków budżetowych związanych z realizacją programów w obszarze innowacyjności 

do ustawy (ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej). 

42. Zniesienie obowiązku uzgadniania udzielanych i zmienianych koncesji przez Przewodniczącego KRRiT 

z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym rozpowszechniania rozsiewczego 

satelitarnego oraz rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do 

rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. 

o radiofonii i telewizji). 

43. Wydłużenie okresu ważności uprawnień dla większości specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej z 5 do 10 lat, usunięcie wymogu 
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podawania nr KRS przy wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem 

albo wniosku o wydanie wyprzedzającej opinii dot. planowanej lokalizacji obiektu jądrowego (ustawa z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe). 

Zwiększenie powtórnego użycia danych znajdujących się już w dyspozycji administracji publicznej, w tym: 

44. Zniesienie wymogu załączenia do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego oryginału 

zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego i wykorzystanie danych będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości (ustawa 

z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego). 

Uchylenie lub aktualizacja przestarzałych, zbędnych i dublujących się obowiązków informacyjnych oraz innych 

przepisów prawnych, np.: 

45. Rezygnacja z konieczności przedstawiania przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji 

przedsięwzięć Euro 2012 Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca oraz Sejmowi raz w 

roku, do dnia 30 marca każdego roku (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012). 

46. Aktualizacja przepisu w zakresie danych, które zawiera wniosek o wpis do Rejestru operatorów pocztowych 

oraz dostosowanie wzoru wniosku o wpis do rejestru do tych zmian  (ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe). 

47. Zniesienie obowiązku składania odpisu KRS, np. do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do 

obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin (ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 

nawożeniu), do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszy emerytalnego (ustawa z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych), do zgłoszenia o zamiarze 

wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o 

charakterze użyteczności publicznej (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym), 

do wniosku o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych (ustawa z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). 

48. Przeniesienie uprawnień ministra właściwego do spraw gospodarki do ustalania limitu środków budżetowych na 

udzielanie kredytu technologicznego na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (ustawa z dnia 

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej). 

Doprecyzowanie przepisów, przepisy porządkowe 

49. Umożliwienie przeprowadzenia upadłości konsumenckiej względem osób prowadzących tzw. działalność 

nierejestrową (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). 

50. Poszerzenie zakresu uprawnień Rzecznika celem pełnej realizacji naczelnych zadań ustawowych, a więc przede 

wszystkim ochrona praw i interesów przedsiębiorców z sektora MŚP (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. 

o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców). 

51. Uproszczenie procedury ubiegania się o zezwolenie na obsługę naziemną statków powietrznych, załóg, 

pasażerów i ładunku – uzależnienie udzielenia zezwolenia od spełnienia warunków jego udzielenia, 

przedsiębiorcy, który nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym terminie albo zaprzestał 

prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zezwolenie cofa się jedynie w zakresie kategorii lub rodzajów 

usług w poszczególnych kategoriach usług (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze). 

52. Doprecyzowanie uprawnienia dla świadczących usługi hotelarskie w zakresie wydawania regulaminów 

porządkowych wiążących wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, w celu zapewnienia ich 

bezpieczeństwa - rozszerzenie uprawnienia do wydawania regulaminów porządkowych na wszystkie podmioty 

świadczące usługi hotelarskie, także w innych, niż tylko hotelarskie, obiektach, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (fakultatywny charakter) (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).  

53. Wprowadzenie innych zmian porządkujących i doprecyzowujących, polegających w szczególności na usunięciu 

błędnych i nieaktualnych odesłań (w ustawach: Prawo przedsiębiorców, o rzemiośle, Prawie o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi oraz ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym). 

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

Działania na rzecz ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zwłaszcza administracyjnych, są prowadzone od wielu lat 

w wielu państwach członkowskich UE oraz OECD. 
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W kontekście konkretnych rozwiązań proponowanych w projekcie wzorowano się na doświadczeniach następujących 

państw (z uwagi na przekrojowy charakter projektowanej regulacji analizę rozwiązań międzynarodowych 

przeprowadzono w przypadku najważniejszych zagadnień): 

Rozliczenie podatku VAT w imporcie na zasadach ogólnych: 

W Niemczech (według informacji z WPHI Berlin) firmy rozliczające się w pełnych deklaracjach mogą rozliczyć VAT 

naliczony przy imporcie w następnym okresie, czyli do 10 dnia następnego miesiąca. Firmy, które nie są płatnikami 

VAT płacą VAT razem z cłem (dotyczy to firm z wartością obrotów do 50 tys. EUR). 

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje tzw. „Deferment”, czyli odroczenie płatność w zamian za gwarancje bankowe dla 

Urzędu Podatkowego. Gwarancje te są dla MŚP realne do udźwignięcia, np. wynoszą 3krotność płaconego miesięcznie 

podatku VAT albo związane są z wielkością obrotów danej firmy. 

Przykład Niemiec, Holandii oraz Litwy i Estonii wskazuje, że wprowadzone rozwiązania fiskalne skutkowały 

ożywieniem importu przez porty morskie tych krajów, co spowodowało również zwiększenie przychodów budżetu 

państwa z tytułu innych podatków, np. CIT. 

Ponadto, przepisy unijne łączą dług celny z podatkiem VAT. Wpływ na określenie terminu płatności podatku mogą mieć 

przepisy Rozporządzenia  Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 

Celny (Dz.U. UE L z dnia 19 października 1992 r.) gdzie w art. 222 ust 1 lit a) wskazano, że termin płatności długu 

celnego nie może przekraczać dziesięciu dni. Ta sama zasada jest powtórzona w Unijnym Kodeksie Celnym z 2013 r. 

w art. 108 ust. 1. 

Natomiast w Dyrektywie  2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.) w art.  70  wskazano, że zdarzenie powodujące powstanie 

obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny z chwilą importu towarów. W art. 211 natomiast 

wskazano, że Państwa członkowskie określają szczegółowe zasady dotyczące płatności z tytułu importu towarów. Państwa 

członkowskie mogą w szczególności postanowić, że w przypadku importu towarów przez podatników lub osoby 

zobowiązane do zapłaty VAT lub przez niektóre kategorie tych podatników lub osób, VAT należny z tytułu importu nie 

musi zostać zapłacony w momencie importu, pod warunkiem, że podatek ten zostanie wyszczególniony jako należny 

w deklaracji VAT sporządzonej zgodnie z art. 250. 

Prawo do „popełnienia błędu”: 

W niektórych państwach europejskich funkcjonują już rozwiązania zbliżone do prawa do „popełnienia błędu”. 

W litewskiej ustawie z dnia 17 czerwca 1999 r. o administracji publicznej (Lietuvos Respublikos viesojo administravimo 

istatymas) art. 364 ust. 7 zakłada, że w trakcie pierwszego roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej, na podmiot nie 

mogą zostać nałożone sankcje powodujące ograniczenie tej działalności (np. zawieszenie lub odebranie wymaganego 

zezwolenia) za naruszenia wykryte podczas pierwszej planowanej inspekcji. W przypadku ich stwierdzenia, konieczne jest 

wyznaczenie przez organ kontrolujący odpowiedniego terminu na ich usunięcie. Przepis ten nie znajduje jednak 

zastosowania, jeżeli nałożenie sankcji jest konieczne ze względu na zagrożenie dla interesu publicznego, interesu innych 

osób lub dla środowiska  (ust. 8). Warto zauważyć, że oprócz rozwiązań stricte prawnych, na Litwie obowiązuje ponadto 

zobowiązanie (w formie porozumienia) instytucji kontrolnych do dążenia do powstrzymywania się od nakładania sankcji 

przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę („Deklaracja dotycząca pierwszego roku 

prowadzenia biznesu” podpisana we wrześniu 2011 r.), o ile popełnione przez nich przewinienia są naruszeniami 

mniejszego stopnia, wynikającymi przede wszystkim z braku wiedzy i rozeznania oraz jeżeli zostaną odpowiednio szybko 

usunięte. 

We Francji, na mocy poprawki do Kodeksu stosunków między społeczeństwem i administracją (Code des relations entre 

le public et l`administration) z 2015 r., wprowadzonej w sierpniu 2018 r., osobom fizycznym i prawym przyznaje się 

prawo do popełnienia błędu (art. L. 123-1). Zgodnie z omawianą regulacją, w przypadku naruszenia przez nie, w dobrej 

wierze, po raz pierwszy przepisu ich dotyczącego, nie mogą zostać ukarane przez organy administracji, o ile naruszenie to 

zostanie usunięte z inicjatywy własnej lub na wezwanie organu. Przepis ten nie znajduje jednak zastosowania, jeśli 

nałożenie sankcji: jest konieczne dla implementacji prawa UE; wynika z naruszenia przepisów związanych z ochroną 

zdrowia publicznego lub bezpieczeństwem osób, towarów lub środowiska; wynika z umowy; dotyczy profesjonalistów 

podlegających kontroli organów regulacyjnych. Sankcje można nałożyć także bez konieczności wzywania do usunięcia 

naruszeń, w przypadku gdy osoba łamiąca przepisy popełniła oszustwo lub pozostawała w złej wierze – ewentualne 

wykazanie którejś z tych dwóch ostatnich przesłanek spoczywa na organie administracji.    

Działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemców: 

Niemcy: Cudzoziemcy spoza UE mogą wykonywać w Niemczech indywidualną działalność gospodarczą na własny 

rachunek. W celu integracji cudzoziemców w Niemczech oraz napływowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

potrzebnych w różnych dziedzinach niemieckiej gospodarki od 1 sierpnia 2012 r. złagodzono warunki niezbędne do 

otrzymania zezwolenia na pobyt dla wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej (m.in. wykreślono wymóg 
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zainwestowanie przez cudzoziemca przynajmniej 250 tysięcy EUR i stworzenia przynajmniej 5 miejsc pracy). 

Cudzoziemcy w celu prowadzenia działalności potrzebują zezwolenia na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) lub zezwolenia 

na osiedlenie się na stałe (Niederlassungserlaubnis). W Niemczech działalność gospodarcza na własny rachunek może 

być prowadzona na dwa różne sposoby. To wykonywanie tzw. wolnego zawodu oraz zgłoszenie w Urzędzie ds. 

Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt). Łączenie wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej z inną 

aktywnością (np. umową o pracę) jest dozwolone, jednakże w tym celu należy spełnić określone przepisami krajowymi 

warunki (pozwolenie na pracę).   

Francja: Cudzoziemcy spoza UE mogą wykonywać we Francji indywidualną działalność gospodarczą na własny 

rachunek. Cudzoziemiec musi posiadać wizę długoterminową (visa de long séjour) oraz uzyskać tymczasową kartę 

pobytu zezwalającą na wykonywanie działalności gospodarczej określonego rodzaju (carte de séjour temporaire 

autorisant l’exercice d’une activité professionnelle). Prawo francuskie w zakresie indywidualnej działalności 

gospodarczej osób fizycznych (z wyjątkami dotyczącymi rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej) dopuszcza 

możliwość łączenia wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek z inną aktywnością zawodową, np. 

zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. 

Czechy: Cudzoziemcy spoza UE mogą wykonywać w Czechach indywidualną działalność gospodarczą na własny 

rachunek. Cudzoziemiec zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej, w którymkolwiek z Urzędów ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) na terenie RCz. Zgodnie 

z art. 5 ust. 5 ustawy nr 455/1991 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Živnostenský zákon), cudzoziemiec 

zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w RCz przedstawia dokument potwierdzający: a) pobyt dłuższy niż 

90 dni bądź b) zezwolenie na pobyt długoterminowy. Za pobyt długoterminowy w RCz uznaje się pobyt dłuższy niż 

90 dni. Celem pobytu jest zatrudnienie, edukacja, prowadzenie działalności lub badań. Urząd ds. Działalności 

Gospodarczej (Živnostenský úřad) zobowiązany jest do dokonania wpisu do Rejestru gospodarczego (Živnostenský 

rejstřík) w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku, jeżeli są spełnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jeżeli cudzoziemiec spełnia wszystkie warunki określone w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem warunku posiadania pozwolenia na pobyt . Po uzyskaniu dokumentu zezwalającego na pobyt, dokument 

ten należy złożyć w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, w którym cudzoziemiec zarejestrował działalność 

gospodarczą. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej cudzoziemiec nabywa w dniu udokumentowania 

uzyskania długoterminowego zezwolenia na pobyt właściwemu Urzędowi ds. Działalności Gospodarczej. Cudzoziemiec 

jest uprawniony prowadzić indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie świadczyć pracę w oparciu o umowę 

o pracę.   

Litwa: Cudzoziemcy spoza UE mogą wykonywać na Litwie indywidualną działalność gospodarczą na własny rachunek. 

Cudzoziemiec musi dysponować zezwoleniem na pobyt na terytorium Republiki Litewskiej. Cudzoziemiec – w tym 

samym czasie – może posiadać tylko jedno zezwolenie pobytowe. Żaden z rodzajów zezwoleń pobytowych nie zabrania 

cudzoziemcom zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Cudzoziemiec może łączyć prowadzenie indywidualnej 

działalności gospodarczej z inną aktywnością zawodową. 

Portugalia: Cudzoziemcy spoza UE mogą wykonywać w Portugalii indywidualną działalność gospodarczą na własny 

rachunek. Niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt (Autorização de Residência), po uzyskaniu którego można 

założyć działalność gospodarczą. Jednoosobową działalność gospodarczą (Empresário em Nome Individual lub 

Trabalhador Independente) można założyć w lokalnej jednostce Urzędu Skarbowego (Autoridade Tributária 

e Aduaneira). 

Definicja rzemieślnika: 

Austria: Austriacka ustawa o działalności gospodarczej klasyfikuje cztery typy działalności gospodarczej: 

1. działalność nie podlegająca żadnym ograniczeniom, 

2. działalność rzemieślnicza, 

3. działalność z poświadczonymi kwalifikacjami i doświadczeniem, ale bez zezwolenia, 

4. działalność z poświadczonymi kwalifikacjami i doświadczeniem, ale z zezwoleniem. 

Działalność rzemieślnicza może być wykonywana jedynie w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe. Może być 

prowadzona w różnych formach organizacyjno-prawnych. W dużym uproszczeniu te formy to:  

- spółki osobowe, do których należą mikro przedsiębiorstwo (niem. Einzelunternehmen) – gdzie szczególnym      

przypadkiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza - spółka jawna, spółka cywilna, spółka komandytowa, 

spółka komandytowo-akcyjna;  

- spółki kapitałowe, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna; 

- inne formy jak np. spółdzielnia czy też stowarzyszenia. 

W przypadku działalności rzemieślniczej prowadzonej w formie spółki jawnej jeden ze wspólników musi posiadać 
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świadectwo kwalifikacji i ewentualnie spełniać dodatkowe wymogi dotyczące np. wymaganego stażu pracy 

w konkretnej branży, na konkretnym stanowisku. Zamiast wspólnika, może to być etatowy pracownik  posiadający 

świadectwo kwalifikacji i spełniający ewentualne dodatkowe wymagania.  

W przypadku spółki cywilnej – każdy ze wspólników musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

W przypadku spółki komandytowej świadectwo kwalifikacji musi posiadać zarządzający spółką (komplementariusz), 

albo też musi zatrudnić pracownika z takimi uprawnieniami. 

Spółka z o.o.(GmbH) oraz akcyjna musi posiadać uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

rzemiosła, które jest wystawiane na spółkę przez wydział gospodarczy (kierownik/dyrektor musi spełniać wszystkie  

formalne wymogi dotyczące rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę tj. posiadać świadectwo kwalifikacji). 

Belgia: Ustawodawstwo  belgijskie rozróżnia następujące rodzaje działalności gospodarczej:  

- handlową,  

- rzemieślniczą, 

- przemysłową. 

Zezwolenia na wykonywanie zawodów handlowych i rzemieślniczych podlegających reglamentacji wydawane są przez 

„okienka przedsiębiorstw" przed  dokonaniem rejestracji firmy. Potwierdzenie zdolności kierowania firmą dotyczy  

wszystkich rodzajów działalności handlowej, rzemieślniczej i przemysłowej. 

Formy prawne działalności gospodarczej: 

1. Spółka jednoosobowa (independant), 

2. Spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka akcyjno-komandytowa, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jednoosobowa), 

3. Spółki cywilne (stowarzyszenia nie nastawione na zysk, stowarzyszenia chwilowe, europejskie ośrodki 

koordynacyjne). 

Działalność rzemieślniczą można prowadzić w różnych formach prawnych. W przypadku działalności rzemieślniczej 

prowadzonej w spółce jednoosobowej (independant), przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, które są warunkiem rejestracji działalności gospodarczej. 

W przypadku większości spółek (S.P.R.L. – prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, S.A. - spółki  akcyjnej,  

S.C.R.L.  –  spółdzielczej z odpowiedzialnością) niezbędne są dokumenty potwierdzające kwalifikacje profesjonalne 

osób odpowiedzialnych za kierowanie spółką.  

Niektóre rodzaje działalności (tzw. zawody reglamentowane) wymagają dodatkowego potwierdzenia kwalifikacji 

profesjonalnych, na przykład na podstawie dyplomu mistrza. Kwalifikacjami profesjonalnymi może wykazać się:  

- szef przedsiębiorstwa,  

- jego współmałżonek lub konkubent, 

- szef zakładu (osoba ta nie jest zatrudniona na zasadzie umowy o pracę, może być traktowana jak szef 

przedsiębiorstwa),   

- mandatariusz spółki (osoba zarządzająca), 

- pomocnik pracownika niezalenego lub pracownik najemny, zatrudniony w tym cel. 

Publikacja informacji o posiadanych przez rzemieślników uprawnieniach do wykonywania zawodu: 

Niemcy: Rejestracja działalności gospodarczej-rzemieślniczej wymaga posiadania kwalifikacji zawodowych. Do 

zgłoszenia działalności gospodarczej powinny zostać załączone m.in. potwierdzenie niemieckiej izby rzemieślniczej 

o dokonanym zgłoszeniu działalności rzemieślniczej. Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady 

rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych, do których przynależność jest obowiązkowa. Każdy legalnie funkcjonujący 

zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany w izbie rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej. Izby posiadają na swoich stronach informacje (często wyszukiwarki) na temat 

funkcjonujących w ich okręgu zakładów rzemieślniczych np. https://www.hwk-berlin.de/service-

center/handwerkersuche/, https://www.whkt.de/svdb/suche.php?hwk=12. Jak wynika z analizy danych dostępnych 

w wyszukiwarkach, publikowane są następujące informacje: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, rodzaj rzemiosła, 

specjalizacja oraz dane izby, do której należy przedsiębiorca.  

Objęcie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą przepisami dot. ochrony konsumentów: 

W pkt 17 preambuły do Dyrektywy PE i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów napisano, że: 

https://www.hwk-berlin.de/service-center/handwerkersuche/
https://www.hwk-berlin.de/service-center/handwerkersuche/
https://www.hwk-berlin.de/service-center/handwerkersuche/
https://www.hwk-berlin.de/service-center/handwerkersuche/
https://www.whkt.de/svdb/suche.php?hwk=12
https://www.whkt.de/svdb/suche.php?hwk=12
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„Definicja konsumenta powinna obejmować osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością 

handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Jednakże w przypadku umów 

o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością handlową 

danej osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący 

w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta”. Podobnie w pkt 

16 preambuły do Rozporządzenia PE i rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz 

innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym, dostrzega się także to, że przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP, 

w pewnych stosunkach prawnych powinni być taktowani tak samo jak konsumenci (gdy są tzw. użytkownikami 

końcowymi towaru lub usługi). 

Rozwiązania prawne zakładające stosowanie instrumentów ochrony konsumenckiej w czynnościach prawnych 

zawieranych między przedsiębiorcami stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja, Włochy. We Francji np. 

ochroną, tak jak konsument, objęty jest przedsiębiorca zawierająca czynność prawną z innym przedsiębiorcą, jeśli jej 

przedmiot nie jest związany z jego główną działalnością gospodarczą. 

Rozwiązania służące zapobieganiu negatywnym skutkom jeszcze za życia przedsiębiorcy: 

W Austrii, Księstwie Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii możliwe jest tworzenie specjalnych podmiotów 

(fundacji rodzinnych, prywatnych), które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej po śmierci testatorów 

i wypłacają zyski spadkobiercom.  

Włoski Kodeks cywilny uzupełniony o art. 768-bis i kolejne dopuszcza od 2006 r. zawieranie tzw. „paktów rodzinnych”, 

które pozwalają na przyspieszenie momentu sukcesji przedsiębiorstwa na rzecz młodszego pokolenia. Przedmiotem 

umowy może być zarówno całe przedsiębiorstwo, jak też jego część lub poszczególne jednostki (zakłady) lub udziały 

w przedsiębiorstwie. Zawarcie takiej umowy może oznaczać natychmiastową (z dniem zawarcia umowy) zmianę 

właściciela przedsiębiorstwa i służyć ma przede wszystkim zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności i uniknięciu 

ewentualnych sporów na tle dziedziczenia po zmarłym uprzednim właścicielu. 

Badania sanitarno-epidemiologiczne: 

W Wielkiej Brytanii osoby zajmujące się żywnością nie muszą posiadać certyfikatu higieny żywności na potrzebę 

przygotowania lub sprzedaży żywności. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pięciu lub więcej pracowników musi mieć 

pisemną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, która opisuje obowiązujące zasady postępowania. Menedżerowie sektora 

spożywczego (np. kierownicy restauracji) są prawnie zobowiązani do zapewnienia, aby osoby zajmujące się żywnością 

były odpowiednio nadzorowane i szkolone w zakresie higieny żywności, stosownie do potrzeb, aby mogły bezpiecznie 

obsługiwać żywność. 

Wstępne badania lekarskie pracownika: 

W Wielkiej Brytanii badania lekarskie pracownika co do zasady nie są obowiązkowe. Wymagane są przez prawo 

w przypadku tylko niektórych zawodów lub w pracy, w której występują określone zagrożenia. Są to przepisy prawa 

dotyczące: promieniowania jonizującego, kontroli ołowiu w pracy, kontroli azbestu, kontroli substancji szkodliwych dla 

zdrowia, pracy w „sprężonym powietrzu”, nurkowania w pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim 

pracownikom odpowiednich okresowych badań medycznych przy użyciu usług pełnomocnika ds. bhp, wyznaczonego 

lekarza lub zatwierdzonego lekarza sądowego nurków. Ustawowe badania zapewniają, że praca wykonywana przez ww. 

pracowników nie ma negatywnego wpływu na ich zdrowie. Obowiązkiem pracodawców i osób samozatrudnionych jest 

znalezienie odpowiedniej osoby upoważnionej do przeprowadzania badań. 

Umożliwienie wykonywania lotów próbnych przez producentów statków powietrznych bez ich rejestracji: 

Proponowane rozwiązanie jest od lat stosowane przez nadzory lotnicze innych państw (np. nadzór lotniczy Austrii 

przydziela takie znaki producentowi Diamond Industries GmbH). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy wpisani do 

CEIDG 

2 777 774  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIDG, Liczba przedsiębiorców 

aktywnych i zawieszonych 

według stanu na dzień 

21.11.2018  

 

 

 

 

 

 

Objęcie tej grupy osób 

fizycznych ochroną taką samą 

jak konsumenci w określonych 

czynnościach prawnych. 

Możliwość zgłaszania za 

pośrednictwem CEIDG  wniosku 

o zastosowanie karty podatkowej 

PIT-16, zmiany danych oraz 

likwidacji za pomocą formularza 

PIT-16Z. 
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ok. 300 tys. 

 

 

 

 

 

 

 

Szacunek na podstawie liczby 

wniosków dotyczących założenia 

działalności w CEIDG rocznie 

(elektronicznie oraz w urzędzie) 

Zagwarantowanie minimum na 

przeżycie w przypadku egzekucji 

ze środków pieniężnych.  

Ułatwienia w procesie sukcesji 

za życia właściciela 

przedsiębiorstwa. 

 

Prawo do „popełnienia błędu” 

w pierwszym roku prowadzenia 

działalności. 

spółki handlowe, w tym: 

- sp. akcyjne, 

- sp. z o.o., 

- sp. jawne, 

- sp. partnerskie 

- sp. komandytowe, 

- sp. komandytowo-akcyjne 

537 273 

- 12 044 

- 451 863 

- 36 399 

- 2 333 

- 30 654 

- 3 980 

Mały rocznik statystyczny Polski 

2018, GUS 

Ułatwienia w procesie sukcesji 

praw wspólników w spółkach. 

W przypadku spółek jawnych, 

komandytowych i 

komandytowo-akcyjnych 

uzyskanie możliwości udziału w 

przygotowaniu zawodowym 

młodzieży, w tym uzyskania 

dofinasowania kosztów 

kształcenia oraz refundacji 

wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom. 

Liczba podatników 

rozliczających się na 

zasadach karty podatkowej  

103 397 MF, Tablica 2: Dane dotyczące 

zryczałtowanego podatku 

dochodowego  płaconego  w 

formie karty podatkowej według 

stanu na dzień 31.12.2017 r. 

Możliwość zgłaszania za 

pośrednictwem CEIDG  wniosku 

o zmianę danych oraz likwidację 

za pomocą formularza PIT-16Z. 

Osoby pracujące w 

gospodarce narodowej 

15 711 tys. Publikacja GUS „Pracujący i 

wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w 2017 r.” 

https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-

pracy/pracujacy-zatrudnieni-

wynagrodzenia-koszty-

pracy/pracujacy-i-

wynagrodzenia-w-gospodarce-

narodowej-w-2017-r-dane-

ostateczne,17,2.html  

Zwolnienie z obowiązku 

ponownego przedkładania 

orzeczenia lekarskiego w 

przypadku kolejnego 

zatrudnienia u tego samego 

pracodawcy lub innego 

pracodawcy na tym samym 

stanowisku pracy. 

Płatnicy (pracodawcy): 

osoby fizyczne (płacące za 

siebie i innych) i osoby 

prawne. 

953 tys. Na podstawie publikacji ZUS: 

Aktywni płatnicy składek w 

ubezpieczeniach emerytalnym i 

rentowych według liczby 

ubezpieczonych u płatnika oraz 

statusu płatnika IV kw 2017  

http://psz.zus.pl/documents/4933

65/533060/Aktywni+platnicy+sk

ladek+ubez+emer+rentowe+wg+

licz+ubezp+oraz+statusu+platnik

a-

stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d

3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72  

Możliwość dopuszczenia do 

pracy pracownika, który uzyskał 

u innego pracodawcy orzeczenie 

lekarskie stwierdzające brak 

przeciwskazań do pracy. 

Dotyczy też pracodawców którzy 

ponownie zatrudniają 

pracownika. 

Zmniejszenie kosztów 

kierowania pracowników na 

badania wstępne i okresowe 

(koszt przeprowadzenia testu 

wynosi ok. 100 zł, koszt oceny 

widzenia zmierzchowego i 

wrażliwości na olśnienie - ok. 30 

zł, dodatkowo pracodawca 

zaoszczędzi z tyt. braku potrzeby 

delegowania pracownika na 

badania w godzinach jego pracy). 

Przychodnie medycyny pracy   Zmniejszenie liczby 

wykonywanych testów 

sprawności psychoruchowej oraz 

badań okulistycznych. 

Osoby zatrudnione w 663 tys. Pracujący w gospodarce Zachowanie ważności orzeczenia 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-r-dane-ostateczne,17,2.html
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2017.xls/f3f999d3-de94-46ad-9af9-1c99ac92bd72
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gastronomii, produkcji 

produktów spożywczych i 

napojów 

narodowej w 2017 roku, GUS  

https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-

pracy/pracujacy-zatrudnieni-

wynagrodzenia-koszty-

pracy/pracujacy-w-gospodarce-

narodowej-w-2017-

roku,7,15.html  

 

lekarskiego o zdolności 

do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje 

możliwość przeniesienia 

zakażenia lub choroby zakaźnej 

na inne osoby w przypadku 

zmiany pracodawcy (dotyczy 

również osób zamierzających 

rozpocząć działalność 

gospodarczą czy też tzw. 

działalność nierejestrową). 

Podmioty gospodarki 

narodowej prowadzące 

działalność usługową 

związaną z wyżywieniem 

97 tys. Bank danych lokalnych GUS, 

według stanu za rok 2017, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/

podgrup/temat  

Zwolnienie z wymogu 

kierowania na badania sanitarno-

epidemiologiczne pracowników 

posiadających aktualne 

orzeczenie o zdolności 

do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje 

możliwość przeniesienia 

zakażenia lub choroby zakaźnej 

na inne osoby. 

Urzędy skarbowe, urzędy 

celno-skarbowe oraz izby 

skarbowe 

412  MF,  

http://www.mf.gov.pl/ministerst

wo-finansow/kontakt/adresy-

jednostek  

Zmniejszenie obciążenia 

biurokratycznego jakim jest 

dwukrotne przyjmowanie 

informacji o likwidacji (mniejsza 

liczba druków, mniejsza liczba 

podatników wymagających 

pomocy przy uzupełnianiu 

formularza) 

Urzędy gmin 2 748 MSWiA Zwiększona liczba obowiązków 

związanych z przekształceniem 

druku PIT-16Z na formę 

dokumentu elektronicznego (ew. 

konieczności skanowania) oraz 

udzielaniem informacji w 

zakresie prawidłowego 

uzupełnienia formularza.  

Poszerzenie grupy podmiotów 

ubiegających się o 

dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych 

pracowników zamieszkałych na 

terenie gminy 

Rzemieślnicy, posiadający 

dyplom mistrza  

20 483 Dane ZRP, Liczba egzaminów 

mistrzowskich w latach 2011-

2015 i 2017   

Uzyskanie możliwości 

prowadzenia działalności 

gospodarczej także w formie 

spółki jawnej, komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, 

jednoosobowej spółki 

kapitałowej i tym samym 

włączenia członków rodziny w 

zarządzanie i prowadzenie 

działalności rzemieślniczej (inna 

forma niż członek rodziny - 

osoba współpracująca). 

Uzyskanie możliwości 

publikowania w CEIDG 

informacji o posiadanych 

kwalifikacjach zawodowych 

(promocja działalności, brak 

konieczności przedkładania 

dyplomu). 

Rzemieślnicy posiadający 191 111 Dane ZRP, Liczba egzaminów Uzyskanie możliwości 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,7,15.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostek
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świadectwo czeladnika  czeladniczych w latach 2011-

2015 i 2017 

prowadzenia działalności 

gospodarczej także w formie 

spółki jawnej, komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, 

jednoosobowej spółki 

kapitałowej i tym samym 

włączenia członków rodziny w 

zarządzanie i prowadzenie 

działalności rzemieślniczej (inna 

forma niż członek rodziny - 

osoba współpracująca). 

Uzyskanie możliwości 

publikowania z CEIDG 

informacji o posiadanych 

kwalifikacjach zawodowych 

(promocja działalności, brak 

konieczności przedkładania 

świadectwa). 

Młodociani pracownicy 

zatrudnieni w celu 

przygotowania zawodowego 

w rzemieślniczych zakładach 

pracy 

64 695 (liczba uczniów 

w 2017 r.) 

Dane ZRP, Sprawozdanie z 2017 

r. (tabela 7) 

Uzyskanie możliwości 

kształcenia w zakładach 

rzemieślniczych prowadzonych 

w formie spółki jawnej, 

komandytowej, komandytowo-

akcyjnej, jednoosobowej spółki 

kapitałowej, przez co uzyskanie 

dostępu do szerszej oferty 

edukacyjnej.  

Centra Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP 

49 Dane ze stronu OHP Zwiększenie grupy podmiotów 

ubiegających się o refundację ze 

środków Funduszu Pracy 

wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom 

Izby rzemieślnicze oraz 

Związek Rzemiosła 

Polskiego 

27 izb rzemieślniczych 

oraz 1 ZRP 

Dane ZRP, https://zrp.pl/o-nas/o-

zrp/ 

 

Izby przyjmować i weryfikować 

będą wnioski przedsiębiorców o 

wpis informacji w zakresie 

kwalifikacji rzemieślniczych.  

Organy administracji 

publicznej, instytucje 

finansowe, spółdzielnie 

mieszkaniowe oraz inne 

podmioty 

  Uzyskanie możliwości 

sprawdzenia (on-line), w tym 

dostęp do aktualnych danych, 

czy dany przedsiębiorca posiada 

odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe niezbędne/wymagane 

w przetargu. uzyskania kredytu, 

itp. 

Pracodawcy zatrudniający 

24-27 pracowników 

ok. 8 tys.  GUS (2016 r.) Obniżenie wpłat na PFRON, 

zachęta do zwiększenia 

zatrudnienia. 

Przedsiębiorcy, którzy chcą 

rozpocząć wykonywanie 

działalności pocztowej oraz 

uzyskać wpis do Rejestru 

operatorów pocztowych 

(m.in. osoby fizyczne, spółki 

cywilne, spółki prawa 

handlowego) 

ok. 25 rocznie  

(liczba złożonych 

wniosków o wpis do 

rejestru do Prezesa 

UKE w 2016 r. 

wyniosła 25, w 2017 r. 

- 26) 

Raport o stanie rynku 

pocztowego w 2017 r.,  w 2016 r. 

UKE 

Ułatwienie składania wniosku 

o wpis do rejestru operatorów 

pocztowych poprzez eliminację 

wątpliwości interpretacyjnych. 

Zwolnienie z opłaty skarbowej za 

wpis do rejestru w wysokości 

412 zł, w rezultacie łatwiejsze 

wejście na rynek dla mniejszych 

podmiotów 

Mali i średni operatorzy 

pocztowi, wpisani do 

rejestru operatorów 

pocztowych, o rocznym 

przychodzie równym lub 

niższym niż 100 tys. zł 

(m.in. kurierzy rowerowi, 

- według kryterium 

obszaru 

nieprzekraczającego 

granic 

administracyjnych 

jednego 

województwa - 68 ze 

Sprawozdawczość operatorów 

pocztowych za 2017 r., UKE 

 

Zwolnienie z obowiązku 

sporządzenia planów działań 

w sytuacjach szczególnych 

zagrożeń, duża oszczędność 

czasu 

https://zrp.pl/o-nas/o-zrp/
https://zrp.pl/o-nas/o-zrp/
https://zrp.pl/o-nas/o-zrp/
https://zrp.pl/o-nas/o-zrp/
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składy celne, spółdzielnie 

socjalne, także osób 

niepełnosprawnych, 

doręczyciele materiałów 

marketingowych, brokerzy 

pocztowi) 

147 operatorów 

- według kryterium 

przychodu – 62 ze 

147 operatorów 

równego  

Operatorzy pocztowi, którzy 

nie prowadzili działalności 

pocztowej, w tym zawiesili 

wykonywanie działalności 

pocztowej 

46 (liczba podmiotów, 

które złożyły 

oświadczenie o 

nieprowadzeniu 

działalności pocztowej 

w 2017 r.) 

287 (liczba operatorów 

w rejestrze) 

Raport o stanie rynku 

pocztowego w 2017 r., UKE 

Zaoszczędzenie czasu poprzez 

zmniejszenie zakresu obowiązku 

sprawozdawczego 

Podmioty odpowiedzialne za 

realizację przedsięwzięć 

Euro 2012, które zostały 

rozpoczęte przed 

inauguracją turnieju, ale nie 

zostały zakończone 

2 MSiT Zaoszczędzenie roboczogodzin 

w związku z uchyleniem 

obowiązku informacyjnego 

realizowanego trzy razy w roku 

Przedsiębiorcy składający 

wniosek o wydanie 

zezwolenia na działalność 

związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące 

ok. 700 rocznie  

(liczba zezwoleń 

udzielonych przez 

Prezesa PAA w 2016 r. 

– 628, w 2017 r. – 712). 

Działalność Prezesa Państwowej 

Agencji Atomistyki oraz ocena 

stanu bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej w 

Polsce w 2017 roku, Raport 

roczny  

Mniejszy zakres danych 

niezbędnych do podania we 

wniosku o wydanie zezwolenia 

na działalność związaną z 

narażeniem na promieniowanie 

jonizujące albo wniosku o 

wydanie wyprzedzającej opinii 

dot. planowanej lokalizacji 

obiektu jądrowego (NIP, 

usunięcie wymogu podawania 

numeru KRS) 

Podmioty szkolące do 

uzyskania świadectwa 

kwalifikacji członka 

personelu lotniczego oraz 

wpisywanych do niego 

uprawnień 

ok. 230 

przedsiębiorców 

Urząd Lotnictwa Cywilnego Brak potrzeby ponoszenia 

kosztów z tytułu ubezpieczenia 

OC przed rozpoczęciem 

działalności zanim zostanie 

zatwierdzony zakres szkolenia 

(wystarczy złożenie 

oświadczenia), możliwość 

ubezpieczenia OC odpowiednio 

do zatwierdzonego zakresu 

działalności szkoleniowej 

Zarządzający lotniskami 61 

(liczba lotnisk 

cywilnych wpisanych 

do rejestru, w tym 

wpisanych 

w 2017 r. – 2, w 2018 r. 

– 2) 

1 (w ciągu 10 lat tylko 

3 podmioty uzyskały 

promesę zezwolenia na 

założenie lotniska, z 

czego dwie utraciły 

ważność) 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 

http://www.ulc.gov.pl/_download

/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywil

nych_21_09_2018.pdf  

 

Uproszczona procedura  

zakładania nowego lotniska 

(opłata za wydanie decyzji 

administracyjnej w sprawie 

udzielenia promesy na założenie 

lotniska wynosi od 5 tys. do 25 

tys. zł dla lotniska użytku 

publicznego oraz od 1,5 tys. do 3 

tys. zł dla lotniska użytku 

wyłącznego, wysokość opłaty 

zależy również od kodu 

referencyjnego lotniska), 

zmniejszenie liczby 

wymaganych dokumentów, 

krótszy czas potrzebny do 

wpisania nowego lotniska do 

rejestru lotnisk cywilnych. 

MŚP oraz duże 

przedsiębiorstwa będące 

polskimi producentami 

statków powietrznych 

10 (3 – duże, 7 – MŚP) Urząd Lotnictwa Cywilnego, 

Wykaz Zatwierdzonych 

Organizacji Produkujących 

Możliwość wykonania w polskiej 

przestrzeni powietrznej lotu 

statku powietrznego, który nie 

został jeszcze wpisany do 

rejestru cywilnych statków 

http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_21_09_2018.pdf
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powietrznych, ale posiada znaki 

rozpoznawcze (w latach 2016-

2018 do Rejestru Cywilnych 

Statków Powietrznych wpisano 

44 fabrycznie nowych statków 

powietrznych produkcji polskiej, 

z czego ponad połowa została 

następnie wykreślona i sprzedana 

za granicę). 

Podmioty prowadzące 

instalacje, których 

funkcjonowanie może 

powodować 

zanieczyszczenie 

środowiska 

ok. 1000 wniosków o 

wydanie lub zmianę 

pozwolenia 

zintegrowanego rocznie  

(w 2015 r. -  859, w 

2016 r. - 1312, w 2017 

r. - 1092) 

Ministerstwo Środowiska, 

Departament Zarządzania 

Środowiskiem 

Mniejsza liczba wymaganych 

egzemplarzy w postaci 

papierowej wniosku o wydanie 

lub zmianę pozwolenia 

zintegrowanego 

Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni oraz 

właściciele, użytkownicy 

wieczyści i zarządcy 

nieruchomości 

ok. 1000 umów rocznie 

(dane za 2018 r.) 

Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, Wydział 

Współpracy Międzyoperatorskiej 

Oszczędności z tytułu zniesienia 

obowiązku przekazywania 

Prezesowi UKE tekstu umów o 

dostępie do nieruchomości w 

celu zapewnienia 

telekomunikacji (materiały, czas, 

wysyłka)  

Przedsiębiorcy sektora 

rynku paliw 

95 (liczba handlowców 

i producentów w 

rejestrze prowadzonym 

przez Prezesa ARM) 

Ministerstwo Energii, 

Departament Ropy i Gazu 

Uproszczenie i ujednolicenie 

obowiązków sprawozdawczych 

przedsiębiorców (zmniejszenie 

częstotliwości przekazywania do 

ME informacji o poniesionych 

kosztach tworzenia i 

utrzymywania zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw z kwartalnej do 

rocznej, skorelowanie terminu 

przekazywania informacji z 

obowiązkiem przekazywania 

informacji do Prezesa ARM o 

ilości zapasów obowiązkowych 

ropy naftowej lub paliw) 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne: 

- zajmujące się 

magazynowaniem, 

przeładunkiem, 

przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw 

ciekłych 

- posiadające koncesje na 

wytwarzanie paliw 

ciekłych lub koncesje na 

obrót paliwami ciekłymi 

z zagranicą  

- wykonujące działalność 

polegającą na 

wytwarzaniu paliw 

ciekłych, 

magazynowaniu lub 

przeładunku paliw 

ciekłych, przesyłaniu lub 

dystrybucji paliw 

ciekłych, obrocie 

paliwami ciekłymi, w 

tym obrocie nimi z 

zagranicą 

 

 

50  

 

 

 

 

 

434 

 

 

 

 

6374 

Ministerstwo Energii (stan na 

10.2018 r.) 

Ułatwienie, poprzez cyfryzację 

oraz zmniejszenie liczby 

organów (z 4 do 1), obowiązku 

składania miesięcznie 

sprawozdania w zakresie 

rodzajów oraz ilości 

wytworzonych, przywiezionych i 

wywiezionych paliw ciekłych i 

ich przeznaczeniu, 

informacji o rodzajach i 

lokalizacji infrastruktury paliw 

ciekłych wykorzystywanej do 

prowadzonej działalności 
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Operatorzy Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD 

elektroenergetyczne oraz 

gazowe) 

85 Rejestr wytwórców biogazu 

rolniczego (stan na 14.09.2018) 

Redukcja obciążeń 

administracyjnych o 50% w 

związku z ograniczeniem 

częstotliwości składania 

sprawozdań dla DG KOWR 

Biura Usług Płatniczych ok. 1350 Komisja Nadzoru Finansowego 

(Rejestr Usług Płatniczych) 

Mniejsza częstotliwość 

składanych sprawozdań (roczna 

w miejsce kwartalnej), zmiana 

zakresu sprawozdawczości z 

ujęcia zagregowanego na 

miesięczne 

Osoby składające wnioski o 

przyznanie licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego 

ok. 100-140 osób 

rocznie 

Ministerstwo Sprawiedliwości Zwolnienie z obowiązku 

załączania do wniosku o 

przyznanie licencji oryginału 

zaświadczenia o uzyskaniu 

pozytywnego wyniku z 

egzaminu 

Uczniowskie Kluby 

Sportowe wpisane do 

ewidencji starosty 

886 UKS 

zarejestrowanych w 

ewidencji Starosty i 32 

UKS posiadające wpis 

do KRS w 2017 r. 

 

5 989 UKS w 2016 r. 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

 

 

 

 

Kultura fizyczna w Polsce w 

2016 r., GUS 

 

Usunięcie wątpliwości 

interpretacyjnych i umożliwienie 

migracji UKS między 

ewidencjami z zachowaniem 

ciągłości organizacyjnej 

(ułatwienie potwierdzenia 

funkcjonowania podmiotu przez 

okres 3 lat przy ubieganiu się o 

dotacje) 

Podmioty ubiegające się o 

udzielenie lub zmianę 

koncesji w zakresie 

dotyczącym 

rozpowszechniania 

rozsiewczego satelitarnego 

oraz rozpowszechniania w 

sieciach 

telekomunikacyjnych innych 

niż wykorzystywane do 

rozpowszechniania 

rozsiewczego naziemnego 

lub rozsiewczego 

satelitarnego. 

 

105 - liczba 

udzielonych koncesji w 

zakresie dotyczącym 

rozpowszechniania 

rozsiewczego 

satelitarnego 

268 - liczba 

udzielonych koncesji w 

zakresie dotyczącym 

rozpowszechniania w 

sieciach 

telekomunikacyjnych 

innych niż 

wykorzystywane do 

rozpowszechniania 

rozsiewczego 

naziemnego lub 

rozsiewczego 

satelitarnego. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji  

Uproszczenie i przyspieszenie 

procedury uzyskiwania i zmiany 

koncesji, o których mowa w art. 

37 ust. 1 pkt 3 tiret trzecie i 

czwarte ustawy o radiofonii i 

telewizji. 

Kwalifikowani dostawcy 

usług zaufania 

5 Ministerstwo Cyfryzacji Niższe koszty finansowe przy 

procedurze wpisu do rejestru z 

uwagi na zwolnienie z opłaty 

skarbowej w wys. 10 zł  

Jednostki posiadające 

zezwolenie Prezesa PAA, 

których działalność wymaga 

zatrudniania na stanowisku 

mającym istotne znaczenie 

dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej osób 

posiadających uprawnienia 

nadane przez Prezesa PAA, 

poza obiektami jądrowymi, 

zakładem unieszkodliwiania 

odpadów 

450 osób 

egzaminowanych 

rocznie 

Ministerstwo Środowiska Oszczędności z tytułu 

wydłużenia okresu ważności 

uprawnień z 5 do 10 lat i braku 

konieczności uiszczania opłat za 

egzaminy (ok. 66 tys. zł rocznie 

dla 220 osób) oraz braku odbycia 

szkolenia warunkującego w 

niektórych przypadkach 

przystąpienie do egzaminu 
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promieniotwórczych i 

składowiskiem odpadów 

promieniotwórczych 

Osoby fizyczne i inne 

uprawnione podmioty 

zainteresowane 

otrzymaniem zaświadczenia 

Z uwagi na ogólny 

charakter kategorii 

zaświadczenia brak 

możliwości 

oszacowania liczby 

Orientacyjnie – ponad 3 

mln zaświadczeń 

wydanych w 2017 r. 

przez Biuro 

Informacyjne KRK na 

zapytania/wnioski o 

udzielenie informacji o 

osobie i o podmiot 

zbiorowy, z czego 

zaledwie 70 tys. to 

wnioski obsługiwane 

drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem portalu 

e-KRK (w I-III kw. 

2018 r. liczba 

wydanych zaświadczeń 

2,5 mln). 

Ministerstwo Sprawiedliwości Przyspieszenie uzyskiwania 

odpowiedzi na zapytania i 

wnioski przez pracodawców i 

osoby fizyczne poprzez 

wprowadzenie udzielania 

zaświadczeń opatrzonych 

pieczęcią elektroniczną, 

pozytywny wpływ na interes 

tych osób lub podmiotów, 

zwłaszcza w przypadku 

postępowań przetargowych lub 

koncesyjnych albo zatrudnienia 

pracowników  (redukcja czasu 

oczekiwania niemal do zera, 

przykładowo średni czas w 2017 

r. między wpływem zapytania a 

wydaniem zaświadczenia z 

KRK wyniósł 3,4 dnia, w I-III 

kw. 2018 r. – 6,39 dnia) 

Organy administracji 

publicznej, wydające 

zaświadczenia (np. na 

podstawie danych 

zgromadzonych w 

Krajowym Rejestrze 

Karnym, w rejestrze stanu 

cywilnego) 

jw. jw. Ograniczenie kosztów 

związanych z obsługą zapytań w 

związku z brakiem potrzeby 

podpisywania zaświadczeń przez 

osoby do tego upoważnione w 

przypadku wyboru pieczęci 

elektronicznej jako metody 

uwierzytelnienia dokumentu 

(zarówno odręcznie, jak i przy 

pomocy podpisu 

elektronicznego). 

Przedsiębiorcy świadczący 

obsługę naziemną na 

lotniskach użytku 

publicznego 

35 (liczba agentów 

obsługi naziemnej 

posiadający zezwolenie 

na świadczenie usług 

obsługi naziemnej w 

2017 r.) 

Sprawozdanie o stanie 

bezpieczeństwa lotnictwa 

cywilnego za rok 2017, ULC 

Uproszczenie procedury 

ubiegania się o zezwolenie na 

świadczenie usług w zakresie 

obsługi naziemnej, możliwość 

wystąpienia z wnioskiem o 

ponowne udzielenie zezwolenia 

wcześniej niż po upływie 5 lat od 

decyzji o cofnięciu zezwolenia 

na obsługę naziemną 

Podmioty korzystające z 

refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne i 

otrzymują miesięczne 

dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych 

ok. 300 spraw rocznie 

(w okresie 2015-2017 

do biura PFRON 

wpłynęło 825 spraw o 

wartości należności nie 

przekraczającej 15 zł) 

 

36 462 (liczba 

beneficjentów 

dofinansowania do 

wynagrodzeń 

pracowników 

niepełnosprawnych w 

2017 r.) 

31 530 (liczba 

beneficjentów 

refundacji składek dla 

osób 

PFRON (Biuro ds. Kontroli i 

Windykacji, Departament 

Wsparcia Zarządu) 

 

 

 

 

 

https://www.pfron.org.pl/o-

funduszu/dane-statystyczne-i-

inf/dane-dotyczace-dofinans/  

Ułatwienie pomocy udzielanej 

przez PFRON pod kątem 

administracyjnym, brak potrzeby 

ubiegania się o umorzenie 

należności w trybie 

wnioskowym, przedstawiania 

szeregu dokumentów. 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/
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niepełnosprawnych 

wykonujących 

działalność 

gospodarczą w 201 7 r.) 

Podmioty świadczące usługi 

hotelarskie 

Liczba obiektów, w 

których możliwe będzie 

ustalenie regulaminów 

porządkowych: 1 1076 

(3581 obiektów 

hotelarskich, 7495 

innych obiektów) 

GUS (stan na dzień: 31.07.2018 

r.) 

Uzyskanie uprawnienia do 

wydawania regulaminów 

porządkowych wiążących 

wszystkie osoby przebywające 

na terenie obiektu w celu 

zapewnienia ich bezpieczeństwa 

(fakultatywny charakter 

uprawnienia). 

Regulaminy będą mogły być 

wydawane we wszystkich 

obiektach, o których jest mowa 

w ustawie („obiekty hotelarskie” 

oraz inne obiekty, o których jest 

mowa w art. 35 ust.2 i 3 ustawy), 

ponadto zmieniony przepis 

będzie wprost wskazywał, że 

szczególnym celem, w jakim 

może być wydany regulamin 

będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieci i osób 

małoletnich. 

Importerzy ok. 47 tys. GUS, Departament Handlu i 

Usług (liczba podmiotów 

dokonujących importu z krajami 

trzecimi w 2017 r. wyniosła 

47 656). 

Możliwość rozliczenia podatku 

VAT w imporcie na zasadach 

ogólnych, bez potrzeby 

uzyskania statusu AEO, poprawa 

płynności finansowej, 

zmniejszone koszty 

transportowe. 

Osoby fizyczne wykonujące 

działalność spełniającą 

przesłanki „działalności 

nierejestrowej” 

ok. 75 tys. (określenie 

dokładnej liczby osób, 

które będą wykonywać 

„działalność 

nierejestrową” jest 

niemożliwe) 

OSR do projektu ustawy – 

Prawo przedsiębiorców, 

szacunki m.in. na podstawie 

informacji z MF 

Umożliwienie przeprowadzania 

upadłości konsumenckiej.   

Cudzoziemcy spoza UE 

 

221 911  

 

 

   

 

 

Brak możliwości dokładnego 

oszacowania liczby 

cudzoziemców, którzy 

skorzystają z zaproponowanego 

rozwiązania. 

Regulacja ta, skierowana jest do 

cudzoziemców, którzy 

dysponują jednym z czasowych 

tytułów pobytowych, o które 

zostaje rozszerzony katalog 

dotychczasowych tytułów 

pobytowych uprawniających do 

podejmowania i wykonywania 

na terytorium RP działalność 

gospodarczej na takich samych 

zasadach jak obywatele polscy. 

Według danych Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców (UDSC) 

w okresie pomiędzy majem 

2014 r. a sierpniem 2018 r. 

zezwolenie na pobyt czasowy i 

pracę uzyskało – 211959 

cudzoziemców (w tym w 2018 r. 

– 46966), zezwolenie w celu 

Cudzoziemcy spoza UE, którzy 

legalnie przebywają w Polsce na 

podstawie określonego 

czasowego tytułu pobytowego 

będą mogli podjąć dodatkową 

aktywność w postaci podjęcia i 

wykonywania działalności 

gospodarczej na takich samych 

zasadach, jak obywatele polscy, 

tj. nie tylko w formie spółki 

prawa handlowego, ale również 

w oparciu o wpis do CEIDG.  
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wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich 

kwalifikacji – 4491 (w tym w 

2018 r. – 1244), w celu 

prowadzenia działalności 

gospodarczej – 1680, (w tym w 

2018 r. – 191), w celu 

wykonywania pracy poprzez 

pełnienie funkcji w zarządzie 

spółki z o.o., akcyjnej lub 

prowadzenia spraw spółki 

komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub 

działania w charakterze 

prokurenta – 2998 (w tym w 

2018 r. – 420), w celu 

prowadzenia badań naukowych 

– 783 (w tym w 2018 r. - 7), co 

łącznie daje liczbę 221 911.  

Przedsiębiorstwa (aktywne 

innowacyjnie) 

  

Łącznie 12 000: 

- spośród 3,4 tys. 

dużych przedsiębiorstw 

aktywnych 

innowacyjnie jest  

○ 1,0 tys. firm 

przemysłowych oraz  

○ 0,8 tys. firm 

usługowych; 

- spośród 15,5 tys. 

średnich 

przedsiębiorstw 

aktywnych 

innowacyjnie jest  

○ 2,3 tys. firm 

przemysłowych oraz  

○ 1,9 tys. firm 

usługowych;  

- spośród 59,2 tys. 

małych przedsiębiorstw 

aktywnych 

innowacyjnie jest  

○ 1,9 tys. firm 

przemysłowych oraz  

○ 4,1 tys. firm 

usługowych. 

„Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw  

w latach 2014-2016”, GUS. 

Zwiększenie bodźców do 

prowadzenia działalności B+R+I 

i umiędzynaradawiania wyników 

tej działalności. 

 

Osoby zatrudnione  

w działalności badawczej i 

rozwojowej (B+R) 

240 tys. osób  Działalność badawcza i 

rozwojowa w Polsce w 2017r. 

GUS. Informacja sygnalna 

 

 

Wprowadzone mechanizmy 

pobudzą działalność B+R+I,  

co przełoży się pozytywnie na 

liczbę oraz sytuację 

zatrudnionych w niej osób. 

Jednostki badawcze 115 instytutów 

badawczych,  

70 instytutów PAN,  

ok. 450 uczelni 

Zintegrowany system informacji 

o nauce i szkolnictwie wyższym 

POL-on, GUS 

Pobudzenie do 

zintensyfikowania działań w 

procesie komercjalizacji 

wyników B+R, zwiększenie 

wpływów z komercjalizacji  

i liczby komercjalizacji oraz 

umiędzynaradawiania wyników 

B+R. 

Samorządy zawodowe, izby 

gospodarcze, organizacje 

pozarządowe oraz jednostki 

naukowe w rozumieniu art. 

2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

około 60 podmiotów Art. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju 

Pobudzenie do 

zintensyfikowania działań w 

zakresie promocji działalności 

B+R+I wśród przedsiębiorstw. 
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kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 

2260 oraz z 2017 r. poz. 

859)  

W przypadku jednostek 

naukowych pobudzenie do 

zintensyfikowania działań w 

procesie komercjalizacji 

wyników B+R, zwiększenie 

wpływów z komercjalizacji  

i liczby komercjalizacji oraz 

umiędzynaradawiania wyników 

B+R. 

Podmioty statutowo 

działające na rzecz 

innowacyjności gospodarki 

Łącznie ponad 320 

podmiotów,  w tym:  

- 42 parki 

technologiczne,  

- 24 inkubatory 

technologiczne,  

- 42 centra transferu 

technologii;  

- 47 centrów innowacji;  

- 81 lokalnych 

i regionalnych funduszy 

pożyczkowych;  

- 46 inkubatorów 

przedsiębiorczości, 

- 41 Centrów Transferu 

Technologii, 

- 23 Akademickie 

Inkubatory 

przedsiębiorczości  

– 16 klastrów 

innowacyjnych.  

„Ośrodki innowacji  

i przedsiębiorczości  

w Polsce. Raport 2014” 

Stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji  

i Przedsiębiorczości  

w Polsce 

Portal Innowacji PARP 

http://www.pi.gov.pl/Klastry/cha

pter_95922.asp  

Pobudzenie do 

zintensyfikowania działań w 

procesie komercjalizacji, 

zwiększenie wpływów  

z komercjalizacji  

i liczby komercjalizacji wyników 

B+R+I oraz 

umiędzynaradawiania wyników 

B+R+I. 

 

Zwiększenie bodźców do 

promowania wśród 

przedsiębiorstw działalności 

B+R+I i umiędzynaradawiania 

wyników tej działalności. 

 

 

Podmioty działające na 

rzecz rozwoju 

innowacyjności i wybrane w 

drodze konkursu do 

udzielania wsparcia 

około 10 Szczegółowy Opis Osi 

Priorytetowych POIR 2014-2020 

Poddziałanie 2.4.1: inno_LAB – 

Centrum analiz i pilotaży 

nowych instrumentów 

Podmioty mogą udzielać pomocy 

finansowej. 

 

 

 

 

Sądy rejestrowe 

Wydziały gospodarcze KRS 

21  

27 

Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Lista Wydziałów Gospodarczych 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Wzrost liczby wniosków o wpis 

do KRS oraz przekształceń na 

podstawie KSH 

sądy powszechne   Rozpatrywanie spraw 

przedsiębiorców, korzystających  

z instrumentów ochrony 

konsumenckiej. 

Możliwość przedstawiania przez 

Rzecznika MŚP istotnego dla 

sprawy poglądu w 

postępowaniach 

cywilnoprawnych dotyczących 

ubezpieczeń społecznych. 

Przedsiębiorcy, którzy 

zaskarżyli decyzję organu 

administracji publicznej do 

SOKiK 

420 (liczba spraw, które 

wpłynęły do SOKiK w 

I półroczu 2018 r.) 

www.ms.gov.pl  Umożliwienie zakończenia 

sprawy sądowej w drodze 

porozumienia, tj. szybsze i bez 

konieczności ponoszenia 

kosztów postępowania sądowego 

zakończenie sporu, szybsze 

odzyskanie wiarygodności na 

rynku, w tym także wśród 

konsumentów. 

Organy administracji 

publicznej, od których 

decyzji przysługuje skarga 

do SOKiK 

Lista organów: 

1. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów 

2. Prezes Urzędu 

akt normatywny Umożliwienie zakończenia 

sprawy sądowej w drodze 

porozumienia. 

http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp
http://www.ms.gov.pl/
http://www.ms.gov.pl/
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Regulacji Energetyki 

3. Prezes Urzędu 

Komunikacji 

Elektronicznej 

4. Prezes Urzędu 

Transportu 

Kolejowego  

5. dyrektor 

regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej 

Państwowego 

Gospodarstwa 

Wodnego Wody 

Polskie  

Rzecznik MŚP 1 akt normatywny Poszerzenie zakresu uprawnień. 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

(PFRON) 

1 akt normatywny Zmniejszenie obciążeń 

administracyjno-finansowych po 

stronie Funduszu w związku z 

prowadzonymi postępowaniami, 

których koszt (korespondencji i 

wynagrodzenia pracownika) 

znacząco przewyższają wartość 

dochodzonej kwoty odsetek 

(nakład pracy niezbędny do 

„obsługi” należności w kwocie 

kilku złotych jest taki sam jak 

przy kilkuset złotych). 

Prezes Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego 

1 akt normatywny Ułatwienie działania prac 

poprzez zniesienie instytucji 

promesy zezwolenia na założenie 

lotniska 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 

1 akt normatywny Budowa systemu 

teleinformatycznego do 

gromadzenia sprawozdań dot. 

paliw ciekłych oraz sporządzania 

na ich podstawie miesięcznych 

zestawień danych 

indywidualnych, jak również ich 

udostępniania Prezesowi ARM, 

Ministrowi Finansów oraz 

Ministrowi Energii 

Redukcja działań w zakresie 

nakładania ewentualnych kar 

pieniężnych za brak realizacji 

obowiązku sprawozdawczego 

OSD elektroenergetycznego i 

gazowego 

Prezes UOKiK, rzecznicy 

konsumentów 

  Zapewnienie ochrony 

instytucjonalnej dla 

przedsiębiorców korzystających  

z instrumentów ochrony 

konsumenckiej 

Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego 

1 akt normatywny Zmniejszenie nakładu pracy 

związanego z kontrolowaniem 

przestrzegania przez biura usług 

płatniczych limitu dla średniej 

miesięcznej wartości 

wykonanych transakcji 

płatniczych. 

Urząd Komunikacji 

Elektronicznej 

1 akt normatywny Zmniejszenie nakładu pracy 

pracowników Urzędu 

związanego z koniecznością 

uzgadniania koncesji udzielanych 
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przez Przewodniczącego KRRiT, 

egzekwowania obowiązku 

sprawozdawczego operatorów 

pocztowych, obowiązku 

sporządzania planów działań w 

sytuacjach szczególnych 

zagrożeń.  

Redukcja kosztów wynikających 

z przesyłania odpowiednich 

dokumentów do nadawców. 

Brak potrzeby gromadzenia i 

analizowania umów o dostępie 

do nieruchomości w celu 

zapewnienia telekomunikacji. 

Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji 

1 akt normatywny Uproszczenie i przyśpieszenie 

procedury udzielania i zmiany 

koncesji w zakresie dotyczącym 

m. in. rozpowszechniania 

rozsiewczego satelitarnego oraz  

rozpowszechniania w sieciach 

telekomunikacyjnych innych niż 

wykorzystywane do 

rozpowszechniania rozsiewczego 

naziemnego lub rozsiewczego 

satelitarnego. 

Minister właściwy ds. 

finansów publicznych 

1 akt normatywny Otrzymywanie miesięcznych 

zestawień danych z URE, 

zamiast sprawozdań 

indywidualnych od 

przedsiębiorstw energetycznych. 

Konieczność uwzględnienia  

w budżecie państwa w ciągu 10 

lat kwoty na realizację 

programów w obszarze 

innowacyjności gospodarki. 

Minister właściwy ds. 

energii 

1 akt normatywny 

Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych 

1 akt normatywny 

Minister właściwy ds. 

gospodarki 

1 akt normatywny Wdrożenie do systemu CEIDG 

druku PIT-16-Z oraz 

mechanizmu publikacji danych w 

zakresie kwalifikacji 

rzemieślniczych i ich 

przekazywania przez izby. 

Pozyskanie środków 

finansowych na realizację 

programów w obszarze 

innowacyjności gospodarki. 

Minister właściwy ds. 

rozwoju regionalnego 

1 akt normatywny Pozyskanie uprawnień do 

ustalania limitu środków 

budżetowych na udzielanie 

kredytu technologicznego, bez 

konieczności uzyskiwania 

akceptacji ministra właściwego 

do spraw gospodarki. 

Minister Sportu i Turystyki

  

1 akt normatywny Brak konieczności procedowania 

trzy razy w roku sprawozdań dot. 

przedsięwzięć Euro 2012 (2 dla 

Rady Ministrów i 1 dla Sejmu) 

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

Konsultacje robocze przeprowadzono ze Związkiem Rzemiosła Polskiego w zakresie problemów zidentyfikowanych 

w obszarze rzemiosła i potencjalnych sposobów ich rozwiązania oraz Federacją Konsumentów w zakresie objęcia 

przedsiębiorców ochroną konsumencką. Dodatkowo przeprowadzono prekonsultacje z UOKiK w zakresie możliwości 

zawierania porozumienia w toku postępowania przed SOKiK w związku ze zgłoszeniem przez UOKiK problemu braku 

instrumentu prawnego pozwalającego na wcześniejsze zakończenie postępowania sądowego w sprawie rozpoznania skargi 



28 

 

na decyzję organu administracji publicznej. Prekonsultacjom z MSZ poddano propozycję rozszerzenia listy tytułów 

pobytowych, uprawniających cudzoziemców do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. 

Zręby koncepcji prawa do „popełnienia błędu” zostały przedstawione w ankiecie dot. kontroli przedłożonej przez MPiT 

inspekcjom i instytucjom kontrolnym w połowie 2018 r. W odpowiedzi podmioty te wskazały na szanse i zagrożenia 

związane z jej wprowadzeniem; ich opinie i uwagi zostały następnie poddane pogłębionej analizie i wykorzystane przez 

ministerstwo do dopracowania szczegółów rozwiązania. 

Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, 

zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Planowane jest skierowanie projektu do konsultacji publicznych w I kwartale 2019 r., w szczególności do podmiotów 

uwzględnionych w wykazie udostępnionym na stronie https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-

organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne.  

Przewiduje się, że termin konsultacji publicznych będzie wynosił co najmniej 21 dni. Wyniki konsultacji publicznych 

zostaną ujęte w raporcie z konsultacji, który zostanie udostępniony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projekt zostanie także skierowany do opinii Rady Dialogu Społecznego, związków zawodowych i organizacji 

pracodawców. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2019 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) 

Dochody ogółem -12,25 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 -21,004 
-

222,2942 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-

0,00442 
-0,0442 

PFRON -12,25 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -222,25 

Wydatki ogółem 10,7335 39 37,01 37,03 37,08 37,55 37,11 37,13 37,19 38,1 36 383,9 

budżet państwa 10,0335 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 370 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

URE 0,7 3 1,01 1,03 1,08 1,55 1,11 1,13 1,19 2,1 0 13,9 

Saldo ogółem -22,98 
-

60,0044 

-

58,0144 

-

58,0344 

-

58,0844 

-

58,5544 

-

58,1144 

-

58,1344 

-

58,1944 

-

59,1044 

-

57,0044 

-

606,1942 

budżet państwa 
-

10,0335 
-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -370 

JST 0 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0044 -0,0442 

PFRON -12,25 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -222,25 

URE 0,7 3 1,01 1,03 1,08 1,55 1,11 1,13 1,19 2,1 0 13,9 

Źródła finansowania  

Wydatki obciążające budżet państwa będą finansowane w ramach limitu wydatków 

przewidzianego corocznie w ustawie budżetowej we właściwej części budżetowej, bez 

konieczności wyasygnowania dodatkowych środków ponad limit dysponenta. 

Wydatki na programy w obszarze innowacyjności gospodarki, wpisane wprost w ustawie, będą 

finansowane ze środków budżetu państwa. W roku 0 (tj. 2019) źródłem finansowania będą środki 

w ramach limitu części 20 Gospodarka.  

Zaimplementowanie do systemu teleinformatycznego CEIDG formularza PIT-16Z oraz wdrożenie 

mechanizmu publikacji danych w zakresie kwalifikacji rzemieślniczych i ich przekazywania przez 

izby zostaną sfinansowane w ramach budżetu ministra właściwego ds. gospodarki.  

Realizacja zadania związanego z obsługą CEIDG przez organy gmin, w tym załączania do 

wniosku CEIDG także innych formularzy – PIT-16Z – jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

W zakresie dotyczącym ograniczenia obowiązków informacyjnych zmiany nie powinny wpłynąć 

na sektor finansów publicznych. 

Na sektor finansów publicznych będą miały wpływ następujące rozwiązania: 

Wydatki na realizację programów w obszarze innowacyjności gospodarki (10 mln zł w 2019 r., po 

https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne
https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne
https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne
https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacje-publiczne
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36 mln zł rocznie od 2020 r.): 

Skutki finansowe zostały oszacowane na podstawie szacunków Ministerstwa Przedsiębiorczości  

i Technologii w zakresie zapotrzebowania finansowego na udzielanie wsparcia w ramach 

programów w obszarze innowacyjności gospodarki w ciągu 10 lat. 

Zwolnienie z opłaty skarbowej (w sumie ok. 4,5 tys. zł rocznie): 

- za wpis do rejestru operatorów pocztowych – zmniejszenie dochodów m. st. Warszawy 

w wysokości ok. 4 120 zł rocznie (wysokość opłaty 412 zł x średnia liczba wniosków składanych 

do Prezesa UKE rocznie 10), z tym że zmniejszone zostaną koszty obsługi. Ponadto, wpis do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa UKE jest zwolniony 

z opłaty skarbowej, 

- za czynność administracyjną polegającą na wydaniu decyzji administracyjnej w procedurze 

wydania wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania – ubytek 

dochodów m.st. Warszawy – ubytek dochodów w wysokości maksymalnie ok. 300 zł rocznie 

(utrzymując wysokość potencjalnych dochodów na poziomie faktycznych dochodów od początku 

obowiązywania ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, która wyniosła 281 zł), 

nakład pracy po stronie urzędu nie stanowi równowartości stawki opłaty skarbowej. 

Dostosowanie systemu CEIDG: 

Szacuje się, że koszt zmiany w systemie CEIDG dot. formularza PIT-16Z wyniesie ok. 21 tys. zł 

brutto, natomiast koszt zmiany dot. publikacji kwalifikacji rzemieślniczych – 12,5 tys. zł. 

Utworzenie systemu teleinformatycznego w URE w związku z proponowanymi zmianami Prawa 

energetycznego: (szczegółowe założenia prezentuje załącznik do OSR). 

Podatek VAT w imporcie: 

Wprowadzenie odroczenia płatności VAT w imporcie nie spowoduje istotnych zmian we wpłatach 

VAT do budżetu państwa. W ciągu ostatnich 8 lat dwukrotnie wprowadzono ułatwienia 

w rozliczeniu VAT w imporcie. W 2011 r. w ramach procedury uproszonej w odprawach celnych 

oraz w 2015 r. dla upoważnionych przedsiębiorców AEO, którzy rozliczają się we własnym 

imieniu. Zmiany te nie tylko nie spowodowały perturbacji w budżecie ale przyczyniły się do 

zwiększenia odpraw na polskiej granicy, a co za tym idzie, do zwiększenia wpływów do budżetu 

z tytułu cła. Wprowadzenie tych regulacji zmieniło natomiast istotnie strukturę wpłat podatku 

VAT z tytułu importu. Obecnie w ramach odroczenia wpłacane jest prawie 70 % podatku VAT 

należnego w imporcie (w 2015 r. – 63 %, w 2016 r. – 67 %, w 2017 r. – 68 %, w okresie I-VIII 

2018 r. – 69 %).  

Cudzoziemcy: 

Wyeliminowanie utrudnień w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej przez 

cudzoziemców powinno przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu państwa w zakresie 

należności publicznoprawnych uiszczanych przez obywateli państw trzecich w Polsce z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na brak możliwości określenia, o ile dokładnie 

wzrośnie liczba przedsiębiorców w związku z planowanymi ułatwieniami, nie jest możliwe 

precyzyjne oszacowanie wysokości wpływów do budżetu państwa. 

Zmiana w składkach na PFRON: 

Z prognozy przeprowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie 

danych GUS i PFRON wynika, że po obniżeniu wpłat dla pracodawców zatrudniających 25, 26, 27 

pracodawców, przychody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą 

maksymalnie spaść o ok. 21 mln zł rocznie. Całkowite przychody PFRON ze składek 

pracodawców w 2017 r. wyniosły 4 mld zł. W związku z planowanym terminem wejścia w życie 

projektu zakłada się proporcjonalny ubytek przychodów PFRON w 2019 r. 

Po obniżeniu ww. procentu przeciętnego wynagrodzenia wchodzącego w skład zobowiązania 

powstałego w wyniku zatrudnienia przez pracodawcę zatrudniającego 25, 26, 27 pracowników 

może wzrosnąć zatrudnienie wśród przedsiębiorstw. Liczba ta nie jest w chwili obecnej możliwa 

do oszacowania. Niemniej jednak wzrost liczby zatrudnionych przełoży się na wzrost danin 

publicznych – m.in. podatków i składek. 

Rozszerzenie definicji rzemieślnika: 

Zwiększy się grupa podmiotów ubiegających się o refundację ze środków Funduszu Pracy 

wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz o dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy, co może wiązać się ze 

wzrostem wydatków. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się w kolejnych latach populację 
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młodocianych pracowników, kształcących się w rzemiośle, propozycja zmian nie będzie miała 

istotnego znaczenia na wielkość wydatków sektora finansów publicznych. W związku z 

powyższym rozszerzenie definicji rzemieślnika nie spowoduje istotnych dodatkowych skutków 

finansowych dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy w 2019 

r. i w latach kolejnych. 

Objęcie ochroną konsumentów: 

Regulacja ma charakter prewencyjny, podobnie jak ustawa dotycząca przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie towarami rolno-spożywczymi. 

To już na etapie kontraktowania przedsiębiorcy uwzględniają istnienie ochrony. Niewielka ilość 

spraw wymaga wtedy interwencji instytucjonalnej. Wszelkie szacowania odnoszące się do 

zwiększenia obciążenia UOKiK i sądów sprawami wynikającymi z proponowanej regulacji są 

obarczone ryzykiem dużego błędu. Najlepiej pokazuje to treść OSR wspomnianej wyżej ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie towarami 

rolno-spożywczymi. Zakładano w nim, że znacząco wzrośnie liczba spraw rozstrzyganych przez 

Prezesa UOKiK. Zakładano wzrost zatrudnienia o ponad 40 osób oraz konieczność wynajmu 

dodatkowych powierzchni biurowych w centrum Warszawy. Tymczasem obecnie sprawy te 

rozstrzygane są przez Oddział UOKiK w Bydgoszczy. Od początku funkcjonowania ustawy 

złożono 60 skarg, wszczęto 41 postępowań wyjaśniających oraz sformułowano 6 zarzutów 

naruszenia ustawy. Przeprowadzone kontrole w podmiotach, wobec których formułowano przed 

wejście w życie tej ustawy zarzuty wykorzystywania przewagi kontraktowej, nie wykazały 

poważniejszych naruszeń. Tym samym uzasadniony jest wniosek, że podobnie jak w przypadku 

ustawy o  przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

towarami rolno-spożywczymi, w przypadku tej propozycji również wystąpi efekt prewencyjny, 

który spowoduje że koszty UOKiK i sądów, z powodu tej regulacji, będą niewielkie.  

Ułatwienie sukcesji: 

Pozytywnie wpłynie na ciągłość w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (podatki, opłaty lokalne, inne opłaty np. z tytułu 

koncesji), stanowiących wpływy do budżetu państwa i budżetów j.s.t., a także zobowiązań wobec 

innych wierzycieli. 

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 

2019 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

22,25 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 592,25 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,00 3,99 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Niższe zaangażowanie nakładów czasu i zasobów ludzkich niezbędnych do 

realizacji niektórych obowiązków regulacyjnych. 

Wsparcie udzielane na podstawie programów w obszarze innowacyjności 

gospodarki będzie pośrednio wpływać na zintensyfikowanie działalności 

badawczo-rozwojowej dużych przedsiębiorstw oraz komercjalizację wyników 

B+R w dużych przedsiębiorstwach. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Regulacja będzie miała bezpośredni wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców (MŚP), gdyż wymogi regulacyjne, które zostaną 

w projekcie uproszczone są obecnie często nieproporcjonalnie bardziej 

kosztowne dla tej grupy podmiotów. Projektowane zmiany powinny 

pozytywnie wpłynąć na MŚP, gdyż dzięki prostszym i bardziej efektywnym 

procedurom, mniejszej częstotliwości realizacji niektórych obowiązków małe 

firmy będą angażować mniejsze nakłady czasu, środków finansowych 

i zasobów ludzkich np. w obszarze: 

− w zakresie prowadzenia prób w locie/lotów próbnych w wyniku braku 

potrzeby wpisu statku powietrznego do Rejestru Centralnego Statków 

Powietrznych (wyeliminowanie kosztów związanych z rejestracją 

statku, przyspieszenie procesu jego sprzedaży kontrahentowi 

krajowemu lub zagranicznemu, obliczenie potencjalnych korzyści 
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pozostaje w gestii konkretnych producentów statków i zależy od wielu 

czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj i ilość 

produkowanych statków powietrznych), 

− w zakresie planów działania w sytuacjach zagrożeń przez 

najmniejszych operatorów pocztowych w związku ze zwolnieniem 

z obowiązku ich przygotowywania,  

− w zakresie składania sprawozdań przez biura usług płatniczych, 

których większość stanowią drobni przedsiębiorcy, świadczący usługi 

przekazu pieniężnego z uzupełnieniu innej działalności gospodarczej, 

poprzez ograniczenie ich częstotliwości z kwartalnej na roczną, 

− w zakresie zgłaszania informacji o likwidacji prowadzonej działalności 

gospodarczej skrócenie czasu zgłaszania poprzez wyeliminowanie 

konieczności dwukrotnego powiadamiania, uzyskanie w jednym 

miejscu możliwości realizacji wszystkich obowiązków wynikających 

z rozliczania się na zasadach karty podatkowej. 

Ponadto znacząco poprawi się płynność finansowa małych przedsiębiorstw 

importujących poprzez wydłużenie terminu na rozliczenie podatku VAT 

w imporcie. Oczekiwanym efektem będą także obniżone koszty transportu. 

W rezultacie zmniejszone zostanie zapotrzebowanie przez MŚP na kapitał 

obrotowy przypadający na jednostkę sprzedaży, którzy będą mogli zwiększać 

skalę obrotów firmy przy tym samym poziomie zaangażowanego kapitału.  

Zmniejszone zostaną również koszty finansowe MŚP w związku ze 

zwolnieniem z opłaty skarbowej przy wpisie do rejestru operatorów 

pocztowych, jak również zwolnieniem z obowiązku przeprowadzania testu 

sprawności psychoruchowej oraz oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości 

na olśnienie pracowników administracyjno-biurowych. 

Możliwy będzie wzrost zatrudnienia wśród przedsiębiorców zatrudniających 

obecnie ok. 25 pracowników. Ograniczona zostanie opłacalność dokonywania 

podziałów przedsiębiorstw zatrudniających kilkadziesiąt osób na mniejsze 

podmioty zatrudniające poniżej 25 pracowników z uwagi na obowiązkowe 

składki do PFRON. 

Na sektor MŚP będą miały wpływ także ułatwienia w podejmowaniu 

działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców. Korzystnie wpłyną na 

konkurencyjność polskiej gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców. Planowana zmiana przyczyni się do 

pełniejszej realizacji zasady swobody działalności gospodarczej, zachęcając 

podmioty zagraniczne do uczestnictwa w polskim życiu gospodarczym. 

Zapewnienie możliwości podjęcia wykonywania działalności gospodarczej 

w dogodnej formie może sprzyjać pozostaniu w Polsce wykwalifikowanych 

i wyspecjalizowanych pracowników.  

Przedsiębiorcy – osoby fizyczne uzyskają ochronę konsumencką w stosunkach 

z innymi przedsiębiorcami, co wpłynie pozytywnie na koszty ich 

funkcjonowania. Będą mogli na przykład skuteczniej reklamować wadliwy 

produkt, czy usługę. 

Dzięki rozszerzeniu definicji rzemieślnika i tym samym umożliwieniu 

przedsiębiorcom-rzemieślnikom wyboru innej niż działalność gospodarcza 

prowadzona na podstawie wpisu do CEIDG formy prawnej prowadzenia 

działalności gospodarczej projekt powinien wpłynąć na zwiększenie potencjału 

ekonomicznego firm rzemieślniczych (poprzez rozszerzenie możliwości 

finansowania np. wkład wspólników). 

Pozytywne oddziaływanie na przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

rzemieślniczą oraz ich kontrahentów będzie miała publikacja informacji 

o kwalifikacjach zawodowych w CEIDG. Przedsiębiorcy dzięki informacji 

zawartej w CEID nie będą musieli, w wielu przypadkach, przedkładać 

papierowych dyplomów i świadectw, gdyż informacja o uprawnieniach będzie 

publicznie dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl, co skróci czas realizacji 

spraw. Projektowane przepisy nie nałożą na przedsiębiorców żadnych nowych 

obowiązków, gdyż skorzystanie z tych rozwiązań będzie w pełni fakultatywne 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
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i zależne od woli przedsiębiorcy.  

Proponowane rozwiązania ograniczą trudności związane z procesem sukcesji. 

Nie będą one wiązały się z nałożeniem na przedsiębiorców z sektora MŚP 

nowych obowiązków, jako że skorzystanie z nich będzie w pełni fakultatywne 

i zależne od woli przedsiębiorcy lub jego następców prawnych. 

Wsparcie udzielane w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki 

umożliwi MŚP zwiększenie zakresu działalności badawczo-rozwojowej, 

innowacyjnej lub ekspansji na rynki międzynarodowe. Wsparcie będzie mieć 

wpływ na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej sektora MŚP z dużymi 

firmami. Współpraca ta przyczyni się do zwiększenia liczby startupów 

i przekształcania się MŚP w duże przedsiębiorstwa. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych 

poprzez: 

− ułatwienia dla beneficjentów pomocy udzielanej przez PFRON (osób 

niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, 

korzystających z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, 

otrzymujące dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych) w zakresie niedochodzenia odsetek za zwłokę 

o małej wysokości, 

− zaoszczędzenie czasu w związku ze zwolnieniem z obowiązku 

sporządzania planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

przez spółdzielnie socjalne (osób niepełnosprawnych) świadczące 

usługi pocztowe, będące operatorami pocztowymi. 

Pozytywny wpływ na rodzinę i gospodarstwa domowe będą miały zmiany 

w zakresie rzemiosła poprzez stworzenie możliwości prowadzenia działalności 

rzemieślniczej (udział w zarządzaniu, transfer wiedzy, przekazanie 

doświadczenia) wraz z członkiem rodziny posiadającym kwalifikacje 

w rzemiośle. 

Zmiana definicji rzemiosła może skutkować w dłuższej perspektywie 

zwiększeniem udziału firm rodzinnych w polskiej gospodarce i powstaniem 

nowych, wyspecjalizowanych firm o uznanej renomie kontrolowanych przez 

członków najbliższej rodziny. Z uwagi na bardzo niejednolity charakter 

rodzinnych przedsiębiorstw rzemieślniczych (brak definicji firmy rodzinnej) nie 

sposób jest określić dla tej kategorii przedsiębiorstw dokładnego wskaźnika 

zmian w ciągu kilku lat od wejścia ustawy w życie. 

Zmiany w zakresie sukcesji powinny wspomóc zmianę pokoleniową w firmach 

rodzinnych, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować zwiększeniem 

udziału firm rodzinnych w polskiej gospodarce i powstaniem nowych, 

wyspecjalizowanych firm o uznanej renomie, kontrolowanych przez członków 

najbliższej rodziny. W częstych przypadkach, gdy prowadzenie firmy rodzinnej 

stanowi jedyne albo główne źródło utrzymania rodziny, umożliwienie płynnej 

i pełnej sukcesji wpłynie pozytywnie na sytuację gospodarstw domowych. 

Podobny skutek wywoła utrzymanie w mocy umów o pracę i umów o podobnym 

charakterze, zawartych przez przedsiębiorcę jednoosobowego. 

Pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe przedsiębiorców będzie miało 

uzyskanie przez przedsiębiorców limitowanego dostępu do środków pieniężnych, 

które podlegają egzekucji, co umożliwi dokonanie podstawowych zakupów 

związanych z utrzymaniem, 

Dodatkowo pozytywny wpływ społeczny będzie miało doprecyzowanie 

uprawnienia dla świadczących usługi hotelarskie w zakresie wydawania 

regulaminów porządkowych, co zapewni bezpieczeństwo przebywającym na 

terenie obiektu, zwłaszcza dzieciom i nieletnim. 

Przyjęte mechanizmy wsparcia w obszarze innowacyjności gospodarki 

spowodują unowocześnienie i zwiększenie oferty dóbr konsumpcyjnych na 

rynku, dzięki czemu konsument uzyska tańszy lub lepszy produkt. 

Niemierzalne  Pomoc udzielana na podstawie programów w obszarze innowacyjności 

gospodarki przyczyni się do intensyfikacji działalności innowacyjnej 
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przedsiębiorstw, zwiększenia ilości innowacyjnych produktów na rynku oraz 

wzrostu konkurencyjności gospodarki, a tym samym zwiększenia dostępności 

innowacyjnych produktów i usług dla obywateli. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wprowadzenie postulowanej zmiany poprawiłoby konkurencyjność polskiej gospodarki, polskich 

portów przeładunkowych oraz zwiększyłoby ilość odpraw dokonywanych w Polsce, a w rezultacie 

wpływy do budżetu. Należy wskazać, że po wprowadzeniu tego rozwiązania dla procedur 

uproszczonych (2010/2011), wpływy z ceł wzrosły o 300 mln zł, a po wprowadzeniu jej dla 

podatników posiadającym status AEO (2014/2015), wpływy z ceł wzrosły o 500 mln zł. 

Przyczyniłoby się to do dalszego rozwoju również transportu lądowego oraz transportu lotniczego 

cargo. 

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: 

Jednym z głównym celów regulacji jest ograniczenie obowiązków informacyjnych, które zostały uznane za nadmierne, 

nieadekwatne do zakładanych celów i obecnych uwarunkowań, w tym zmniejszenie liczby przedkładanych egzemplarzy 

papierowych dokumentów, zmniejszenie liczby procedur, zastosowanie postępowania uproszczonego w wybranych 

postępowaniach administracyjnych. Szczegóły rozwiązań zostały opisane w pkt 4 i 7.  

Koszty i procedury związane z zakładaniem przez rzemieślnika spółki prawa handlowego oraz przekształceniem 

działalności jednoosobowej i spółki cywilnej zgodnie z KSH nie ulegną zmianie. Projekt nie zakłada zmian w tym 

zakresie. 

Rozwiązania dotyczące ułatwienia sukcesji, jak również uprawnienia dla podmiotów świadczących usługi hotelarskie 

do przyjmowania regulaminów porządkowych, w związku z ich fakultatywnym charakterem, nie wiążą się 

z nakładaniem obowiązków na przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu gospodarczego. 

W wielu przypadkach publikacji danych w CEIDG projekt przyczyni się do ograniczenia liczby dokumentów oraz czasu 

realizacji spraw poprzez publikowanie w jednym, publicznie dostępnym miejscu (CEIDG) informacji o kwalifikacjach. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt powinien w sposób pośredni pozytywnie wpłynąć na rynek pracy, gdyż rozwój przedsiębiorczości w wyniku 

ograniczonych obciążeń administracyjnych powinien przełożyć się na wzrost zatrudnienia. 

Wyeliminowana zostanie bariera zniechęcająca do zatrudniania nowych pracowników przez przedsiębiorców 

zatrudniających poniżej 25 osób, co będzie stanowiło zachętę do wzrostu zatrudnienia. 

Usprawnienie procesu zatrudnienia powinno nastąpić w wyniku m.in. ograniczenia kosztów pracodawcy związanych 

z kierowaniem na badania sanitarno-epidemiologiczne osób przyjmowanych do pracy posiadających aktualne 

orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz kierowaniem na wstępne badania lekarskie, co ma 

istotne znaczenie w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pracowników m.in. w gastronomii/branży spożywczej. 

W przypadku zmian dot. podatku VAT w imporcie oczekuje się zwiększenia przeładunków w polskich portach, 

a w konsekwencji powstania dodatkowych miejsc pracy zarówno w porcie, jak i otoczeniu portowym. Zgodnie 

z założeniami, stosowanymi w procesie certyfikacji portów morskich, każde 1500 TEU generuje 1 miejsce pracy 

bezpośrednio w porcie oraz 1 miejsce pracy na terminalu, a ponadto 1,2 miejsca pracy w otoczeniu portowym. 

Pozytywny wpływ na rynek pracy będzie miało poszerzenie grupy przedsiębiorstw rzemieślniczych o spółki prawa 

handlowego, w których młodzież będzie miała możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych 

warunkach pracy. Projekt przyczyni się do zniwelowania trudności pracodawców – z pozyskaniem pracowników.  

Poprawa warunków w obszarze podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez cudzoziemców na 
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terytorium RP ma sprzyjać w pewnym zakresie uzupełnieniu niedoboru pracowników na polskim rynku pracy, w tym 

osób wysoko wykwalifikowanych oraz specjalistów pożądanych dla polskiej gospodarki.  

Ułatwienia w sukcesji powinny pozytywnie wpłynąć na ciągłość stosunków pracy w wyniku przeprowadzenia 

skutecznej sukcesji za życia przedsiębiorcy, a w przypadku spółek handlowych zwiększą stabilność sytuacji 

pracowników w przypadku śmierci wspólnika spółki. 

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programów w obszarze innowacyjności gospodarki przyczyni się do 

zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej polskich 

przedsiębiorstw oraz przyczyni się do zwiększenia liczby wysokopłatnych miejsc pracy. Pozytywnie wpłynie na rynek 

pracy poprzez stworzenie nowych, wysokopłatnych miejsc pracy na stanowiskach związanych z działalnością 

badawczo-rozwojową, innowacyjną oraz komercjalizacją wyników B+R. Ponadto, innowacyjne przedsiębiorstwa będą 

rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, w tym produkcję i świadczenie usług na eksport. Spowoduje to 

zwiększenie nowotworzonych miejsc pracy w sektorze produkcji i usług. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wpływ na środowisko: pozytywny wpływ proekologiczny będą miały rozwiązania służące 

redukcji egzemplarzy papierowych niezbędnych do przedłożenia w konkretnych procedurach 

administracyjnych. 

Wpływ na sytuację i rozwój regionalny: korzystne efekty regionalne oczekiwane są w wyniku 

zwiększenia konkurencyjności, a w konsekwencji obrotów w polskich portów. Realizacja 

programów w obszarze innowacyjności gospodarki korzystnie wpłynie na innowacyjność 

polskiej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym. 

Programy pozytywnie wpłyną na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych 

regionów poprzez zapewnienie równego dostępu do instrumentów wsparcia. 

Wpływ na informatyzację: pieczęć elektroniczna, rezygnacja z opłat skarbowych wpłynie na 

przyspieszenie procesu elektronizacji procedur, możliwość dołączania druku PIT-16Z za 

pośrednictwem CEIDG przyczyni się do elektronicznego przesyłania danych pomiędzy 

rejestrami. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie ustawy – 1 czerwca 2019 r.  

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

Projektowane zmiany powinny mieć pozytywny wpływ na pozycję Polski w zakresie postrzegania obciążeń regulacyjnych 

w Globalnym Indeksie Konkurencyjności– ewaluacja efektów projektu w tym zakresie będzie polegała na śledzeniu 

wyników corocznego badania Światowego Forum Ekonomicznego. 

Ewaluacja efektów projektu będzie mogła zostać dokonana przez ministra właściwego ds. gospodarki po upływie dwóch 

pełnych lat funkcjonowania aktu: 

− w zakresie podatku VAT w imporcie ewaluacja efektów będzie dokonana na podstawie danych dotyczących ilości 

odpraw dokonywanych w Polsce oraz wpływów z ceł, uwzględniając przy tym ogólną sytuację ekonomiczną 

w kraju, 

− w zakresie prawa do „popełniania błędu” analizie będzie poddany stopień wykorzystania przez organy kontrolne 

odstąpienia od wymierzania kar w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej (liczba takich 

przypadków), 

− w zakresie publikacji informacji o kwalifikacjach w CEIDG ocena zostanie dokonana poprzez analizę liczby 

przedsiębiorców, do których dopisano informację o kwalifikacjach zawodowych w rzemiośle (tytuł mistrza 

i czeladnika), 

− w zakresie objęcia osób fizycznych będących przedsiębiorcą ochroną konsumencką ocena zostanie dokonana na 

podstawie informacji Prezesa UOKiK o liczbie spraw zgłoszonych przez przedsiębiorców, korzystających 

z instrumentów ochrony konsumenckiej, 

− w zakresie likwidacji skokowego wzrostu opłat na PFRON ewaluacja zostanie dokonana na podstawie analizy 

liczby przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w liczbie ok. 25, 
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− w zakresie możliwości zawarcia porozumienia w toku postępowania przed SOKiK monitoring będzie obejmował 

liczbę spraw przed SOKiK zakończonych w drodze porozumienia oraz liczby spraw, w których SOKiK uchylił 

albo zmienił decyzję organu administracji publicznej, 

− w zakresie druku PIT-16Z ewaluacja zostanie dokonania na podstawie liczby wniosków PIT-16Z złożonych za 

pośrednictwem CEIDG. 

Po upływie czterech lat będzie mogła nastąpić ewaluacja: 

− w zakresie zmian w rzemiośle ewaluacja zostanie dokonana z wykorzystaniem miernika liczby przedsiębiorstw 

wykonujących rzemiosło w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jednoosobowej spółki 

kapitałowej, należących do izb rzemieślniczych oraz liczby uczniów zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego w zakładach rzemieślniczych – spółka prawa handlowego (dane ze Związku Rzemiosła Polskiego). 

Ewaluacja efektów realizacji programów w obszarze innowacyjności gospodarki zostanie przeprowadzona przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki w okresie 2022-2024 w ramach ewaluacji ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Mierniki, które zostaną zastosowane do tej ewaluacji to: 

− odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, 

− przychody netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych, 

− realny wzrost przychodów z eksportu wartości niematerialnych i prawnych,  

− wzrost liczby patentów międzynarodowych, 

− nakłady na B+R sektora przedsiębiorstw (nominalnie i w porównaniu do PKB), 

− wzrost zatrudnienia personelu B+R w przedsiębiorstwach. 

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

1. Kalkulacja kosztów utworzenia i utrzymania systemu teleinformatycznego URE. 

 


