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JAK POLEPSZAĆ WARUNKI  

DLA BIZNESU? 

SZEROKA PERSPEKTYWA:  

cele systemowe 

 

 
KONSTYTUCJA BIZNESU 

USUWANIE BARIER: 

cele szczegółowe 

 100 ZMIAN DLA FIRM 

 SUKCESJA FIRM 

 50  UPROSZCZEŃ DLA MŚP 

 



KONSTYTUCJA BIZNESU 

 

Konstytucja Biznesu  

to pakiet pięciu ustaw. 

Najważniejsza to Prawo 

przedsiębiorców – centralny 

akt prawa gospodarczego. 

W sposób systemowy, jasno 

i zwięźle określa fundamenty 

ustroju gospodarczego RP  

w duchu wolności 

działalności gospodarczej. 



SOLIDNE  FUNDAMENTY 

DLA PARTNERSKICH  RELACJI 

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 

 zasady ogóle Prawa przedsiębiorców 

 klauzula pewności prawa 

 zasady tworzenia prawa gospodarczego 

 Rzecznik MŚP 

 podstawy do zawierania ugód przez podmioty publiczne 

 rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy 

 mediacja w administracji  

 poświadczenie kopii dokumentów przez organy 

 współdziałanie organów 



KURS NA PARTNERSKIE RELACJE 

Od czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w KPA, których celem 

jest przyspieszenie postępowań i oparcie ich na większym 

zaufaniu do stron: 

 fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

 brak konieczności wzywania do usunięcia naruszenia prawa 

 sprzeciw od decyzji kasatoryjnej i żądanie załatwienia sprawy 

zamiast wydawania decyzji kasatoryjnej 

 klarowne zasady zaskarżania bezczynności i przewlekłości 

 rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy 

 mediacja w administracji  

 informowanie o niespełnionych warunkach do wydania decyzji 

 sprawiedliwe kary administracyjne 



ZASADY OGÓLNE  

PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 zasada wolności działalności gospodarczej 

 zasada co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone 

 domniemanie uczciwości przedsiębiorcy 

 zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy 

 zasada pogłębiania zaufania 

 zasada proporcjonalności 

 zasady bezstronności i równego traktowania 

 wyrażone w zasadach wartości są dla prawa gospodarczego spoiwem,  

które z rozrzuconych w wielu ustawach przepisów tworzy system 

 przedsiębiorca nie będzie „skazany” na poszukiwanie argumentów dla  

obrony swoich praw w Konstytucji czy w orzecznictwie  

 tworzą wzorzec kontroli działań administracji  

 ich naruszenie to podstawa do zaskarżenia decyzji organu 



KLAUZULA PEWNOŚCI PRAWA 

 zasada pewności prawa 

 objaśnienia prawne 

 ochrona przed skutkami odstąpienia od utrwalonej praktyki 

OBJAŚNIENIA PRAWNE: 

 pisane prostym, przystępnym językiem praktyczne wyjaśnienia  

skomplikowanych przepisów  

 będą wydawane przez ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek  

Rzecznika MŚP 

 to odpowiedź na problem skomplikowanego prawa i niejednolitej  

praktyki stosowania przepisów 

 zastosowanie się przez przedsiębiorcę do objaśnień prawnych będzie  

dawało ochronę taką jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej 

Dla przedsiębiorców ważna jest  

przewidywalność działań administracji. 



KONSTYTUCJA  BIZNESU –  

INNE  ZMIANY 

 osoby fizyczne uzyskają możliwość udzielania prokury 

 podstawowym identyfikatorem przedsiębiorców w relacjach  

z urzędami będzie NIP 

 sprawy urzędowe będą mogły być załatwiane za pomocą 

telefonu, SMS itp. za zgodą strony 

 Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy 

 uelastycznienie warunków zawieszania działalności 

gospodarczej: 

 możliwość zawieszenia działalności przez osoby fizyczne  

na dowolny czas określony lub nieokreślony  

 możliwość zawieszenia działalności, gdy pracownik przebywa  

na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym 

 



PAS  STARTOWY  

DLA  POCZĄTKUJĄCYCH  FIRM 

DZIAŁALNOŚĆ 

NIEREJESTROWA 

Drobną działalność zarobkowa 

(przychód do 50% minimalnego 

wynagrodzenia, czyli 1050 zł / m-c) 

będzie można prowadzić w sposób 

wolny – bez konieczności wpisu  

w CEIDG i wiążących się z tym 

konsekwencji.  

Działalność nierejestrowa to 

również rozwiązanie dla 

osób, których działalność 

gospodarcza ma charakter 

dorywczy lub okazjonalny. 

ULGA NA START 

Zwolnienie początkujących 

przedsiębiorców ze składek na 

ubezpieczenie społeczne przez 

pierwsze 6 miesięcy. 

Po okresie ulgi, tak jak 

dotąd, będzie przysługiwał 

2-letni okres obniżonych 

składek (tzw. mały ZUS).  



RZECZNIK  MŚP 

 gwarant wdrożenia zasad 

Konstytucji Biznesu 

 wyspecjalizowany w działalności  

na rzecz MŚP 

 będzie mógł m.in.: 

 interweniować w konkretnych 

sprawach  

 żądać wydania objaśnień prawnych 

przez ministrów czy dokonania 

przeglądu i oceny ustaw  

 udzielać pomocy w mediacji 

 wnosić o rozstrzygnięcie 

rozbieżności w orzecznictwie 

 

Rzecznik przedsiębiorców 

funkcjonuje m.in. w USA, 

Australii, Korei Południowej 

czy Gruzji. 



OGRANICZENIA  W  KONTROLACH 

Gruntowne zmiany w zakresie kontroli weszły w życie 

już 1 stycznia 2017 r. (100 zmian dla firm), m.in: 

 kontrole na podstawie analizy ryzyka, czyli mniej kontroli „na ślepo” 

 tryb pobierania próbek i oględzin = szybkie zabezpieczenie  

dowodów, bez utrudnień w bieżącej działalności  

 skarga na przewlekłość kontroli  

 wspólne kontrole na wniosek przedsiębiorcy  

 zakaz ponownej kontroli (w PP – sprzeciw na naruszenie zakazu) 

 informacje o procedurach kontroli publikowane na stronach www, 

czyli zwiększenie świadomości przedsiębiorców. 

PP: dowody zebrane w kontroli prowadzonej z naruszeniem prawa nie 

mogą być wykorzystywane w postępowaniach wobec przedsiębiorcy. 

ZUS kontrolował w poprzednich latach ok. 80 tys. przedsiębiorców rocznie.  

Wg danych za I-III kw. 2017 r., dzięki analizie ryzyka, przeprowadzono tylko  

45 tys. kontroli. 



ZASADY TWORZENIA PRAWA 

GOSPODARCZEGO 

 zasada dokonywania OSR 

 minimalizowanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców 

 interwencja legislacyjna jako ostateczność 

 unikanie nadimplementacji prawa UE 

 test zgodności z PP 

 obowiązkowe przeglądy deregulacyjne 

 ocena funkcjonowania aktu  na wniosek Rzecznika MŚP 

 katalog zasad wyznaczających wysokie standardy procesu legislacyjnego  

w zakresie prawa gospodarczego 

 obejmą nie tylko projekty rządowe, ale również projekty poselskie,  

senackie i prezydenckie 



SUKCESJA  FIRM  

W CEIDG wpisanych 

ok. 200 tys. przedsiębiorców, 

którzy ukończyli 65 lat. 

Firmy rodzinne – nawet 36% 

polskich przedsiębiorstw,  

10 % PKB, zatrudnienie dla 

nawet 50 % pracowników 



SUKCESJA FIRM 



NA  ZAKOŃCZENIE 

Od początku 2016 r. w życie weszło  

ponad 100 ułatwień dla przedsiębiorców. 

 

Na zaawansowanym etapie jest kolejnych kilkaset. 

 

Wspólny mianownik wszystkich zmian?  

Poszerzanie strefy wolności gospodarczej. 

 



Chcemy, by prawo sprzyjało przedsiębiorcom, zamiast 

mnożyć przed nimi przeszkody. 

Czekamy na sygnały o potrzebnych przedsiębiorcom 

zmianach w prawie. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości  

i Technologii 

Departament Doskonalenia Regulacji 

Gospodarczych 

       022/ 273 59 35 

       sekretariatDDR@mpit.gov.pl 


