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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Wraz z nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dniem 31 marca 2009 r. wesz³a

w ¿ycie koncepcja tak zwanego jednego okienka, której zadaniem mia³o byæ uproszczenie i skrócenie
procedury rejestracji firm. Od tego momentu osoby rejestruj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musz¹ ju¿
odwiedzaæ poszczególnych urzêdów, a jedynie w³aœciwy dla nich urz¹d miasta, gminy lub KRS.

Uproszczenie to przynios³o wiele korzystnych efektów. Stanowi ono szczególne udogodnienie dla
osób fizycznych, które rejestruj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musz¹ czekaæ na wpis do ewidencji dzia-
³alnoœci, a jedynie wype³niæ wniosek EDG-1. Co wa¿ne, zniknê³a op³ata wpisowa, która do tej pory ist-
nia³a i wynosi³a 100 z³. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ rejestracji firmy przez internet.

Niemniej w praktyce okazuje siê, ¿e koncepcja tak zwanego jednego okienka nie do koñca spe³nia
oczekiwania przedsiêbiorców. Skar¿¹ siê oni przede wszystkim na to, ¿e rejestracja w praktyce nie spro-
wadza siê do wizyty w urzêdzie miasta lub gminy. Wniosek EDG-1 stwarza liczne problemy z prawid³o-
wym uzupe³nieniem i zawiera jedynie podstawowe dane. W zwi¹zku z tym, rejestruj¹c dzia³alnoœæ,
nale¿y tak¿e zg³osiæ siebie i pracowników w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz zg³osiæ formê opo-
datkowania w urzêdzie skarbowym.

Przedsiêbiorcy zwracaj¹ uwagê na dalsze problemy przy aktualizacji danych. Czêœæ z nich musi naj-
pierw trafiæ do organu rejestrowego (ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, KRS), zaœ inne trafiaj¹ bezpo-
œrednio do zainteresowanych urzêdów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zainteresowanie siê tymi problemami i od-
powiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

Czy istnieje mo¿liwoœæ poszerzenia wniosku EDG-1 o informacje, które wykluczy³yby koniecznoœæ
sk³adania wizyt w innych urzêdach, w których de facto informuje siê jedynie o jednym lub dwóch aspek-
tach przysz³ej dzia³alnoœci?

Czy zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce na celu takie ujednolicenie systemu informatycznego, którym
pos³ugiwa³yby siê urzêdy zaanga¿owane w proces rejestracji, aby skrócony zosta³ proces rejestracji
dzia³alnoœci gospodarczej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




