
Założenie działalności gospodarczej ma
wiele zalet: sam jesteś swoim szefem, możesz
realizować własne pomysły, a dochody w dużej
mierze zależą od Twojego zaangażowania.
Własna firma staje się współcześnie jedną
z bardziej atrakcyjnych form rozwoju kariery
zawodowej. Dla osób, które chcą być niezależ-
ne, samozatrudnienie jest idealnym krokiem
na ścieżce kariery. Wiele osób staje przed trud-
nymi decyzjami: Skończyłam/łem właśnie stu-
dia i..., straciłam/iłem pracę i... myślę
o rozpoczęciu działalności gospodarczej
(www. uniaprzedsiebiorczych. pl).

Podjęcie tej decyzji jest punktem wyjścia
do szeregu czynności związanych z rozpoczę-
ciem, a następnie prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Początki wiążą się z wieloma wyzwaniami.
Uporządkowany plan działania na pewno po-
może osiągnąć sukces, a postępowanie we-
dług kilku podstawowych zasad pomoże
przejść ten, często kręty, odcinek drogi do suk-
cesu zawodowego.

Przedsiębiorca przystępując do admini-
stracyjnych czynności zakładania działalności
gospodarczej musi mieć już za sobą szereg
podjętych decyzji m.in. ocenę własnych pre-
dyspozycji, pomysł na biznes, biznesplan, ka-
drę pracowniczą oraz zapewnione
finansowanie biznesu.

Wg ankiety przeprowadzonej przez ankie-
ta. pl 72% badanych stwierdziło, że najwięk-
szym problemem przy zakładaniu działalności
gospodarczej jest biurokracja. Ale czy tak jest
naprawdę?

Do niedawna zakładając działalność go-
spodarczą młody przedsiębiorca musiał spę-
dzić nawet kilka dni na spacerze między
kolejnymi urzędami. Konieczne było odwiedze-
nie co najmniej 4 miejsc. Pierwszym z nich był
Urząd Miasta/Gminy, gdzie rejestrował on swo-
ją działalność gospodarczą. Kolejnym krokiem
była wizyta w Urzędzie Statystycznym i doko-
nanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowe-
go Podmiotów Gospodarki Narodowej
– nadanie numeru statystycznego REGON,
następnie Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca – pra-
codawca zatrudnia pracownika lub
pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrud-
nienia zobowiązany jest powiadomić na piśmie
właściwego inspektora pracy Państwowej In-
spekcji Pracy i właściwego państwowego in-
spektora sanitarnego o miejscu, rodzaju
i zakresie prowadzonej działalności oraz licz-
bie pracowników.

Pod koniec grudnia 2008 roku polski parla-
ment znowelizował ustawę o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, wprowadzając tym
samym, od dawna oczekiwane przez przedsię-
biorców, „jedno okienko”.

Terminem „jedno okienko” (one-stop shop,
single point of contact) określa się sytuacje,
gdy przedsiębiorca może dopełnić wszystkich
formalności administracyjnych wynikających
z przepisów prawa – związanych z rozpoczy-
naniem działalności gospodarczej – w jednym
miejscu, szybko i tanio1.

Rejestracja firm w jednym okienku ma
ulżyć biznesmenom zajętym bieganiem od in-
stytucji do instytucji. Czy „jedno okienko” fak-
tycznie działa w taki sposób?

W Lublinie sprawy związane z rejestracją
działalności gospodarczej załatwiane są w Lo-
kalnym Okienku Przedsiębiorczości przy
ul. S. Leszczyńskiego 20.

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości funk-
cjonuje w budynku Urzędu Miasta Lublin. Jest
czynne w godzinach przyjęć interesantów, czy-
li w godzinach 8.00-16.30 w poniedziałki i wtor-
ki oraz 8.00-14.00 od środy do piątku. Osoby
planujące założyć firmę, w „jednym okienku”
mogą uzyskać wpis do ewidencji działalności
gospodarczej – czas załatwienia sprawy to
ok. 30 minut, natomiast wpis do Krajowego Re-
jestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Na-
rodowej dokonywany jest od ręki.

W „okienku” można również złożyć doku-
menty wymagane przez urzędy skarbowe. Tu

sprawa nieznacznie się komplikuje. Od decyzji
jaką formę organizacyjno-prawną wybierzemy,
zależeć będzie rodzaj podatku, który będzie
trzeba odprowadzić od uzyskanych niebawem
dochodów. Istnieje kilka wariantów opodatko-
wania swoich dochodów, zarówno dla osób fi-
zycznych, prowadzących własną działalność
gospodarczą, jak i dla spółek cywilnopraw-
nych. Jeśli wybierzemy opodatkowanie podat-
kiem dochodowym na zasadach ogólnych bez
VAT, to sprawę załatwimy w Lokalnym Okien-
ku Przedsiębiorczości. W innych przypadkach
musimy udać się do właściwego Urzędu Skar-
bowego.

Przedsiębiorcy na miejscu mogą również
zgłosić się jako płatnicy składek oraz do ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnego.

Lublin jest drugim miastem w kraju, w któ-
rym „jedno okienko” ma bezpośrednie połą-
czenie z systemem informatycznym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Połączenie po-
wstało na mocy porozumienia, które Prezy-
dent Lublina Adam Wasilewski zawarł
w maju 2010 roku z dyrektorem Oddziału ZUS
w Lublinie Piotrem Waszakiem. Dzięki niemu
w ciągu kilkunastu minut dane nowego przed-
siębiorcy trafiają do systemu Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Teraz wszystko dzieje
się szybciej i sprawniej. Pracownik ZUS w Lo-
kalnym Okienku Przedsiębiorczości ma już
połączenie z Kompleksowym Systemem Infor-
matycznym. Dzięki temu wprowadza dane
z formularzy zgłoszeniowych do systemu już

w punkcie obsługi, w obecności osoby, która
rozpoczyna działalność gospodarczą. Przed-
siębiorca jeszcze tego samego dnia może fi-
gurować w KSI jako płatnik składek
i ubezpieczony. Pracownik zakładu ma rów-
nież bezpośredni wgląd do konta w ZUS oso-
by prowadzącej działalność, dzięki czemu
może na bieżąco korygować ewentualne po-
myłki w dokumentach. By zapewnić bezpie-
czeństwo danych przedsiębiorców, połączenie
z siecią Zakładu jest odpowiednio zabezpie-
czone.

Przedsiębiorców, którzy podlegają wpiso-
wi do Krajowego Rejestru Sądowego jedno
okienko nie będzie obowiązywać w takim sa-
mym zakresie, jak jednoosobowe działalno-
ści. Oznacza to, że dokonując wpisu lub
zmiany, do wniosku do KRS należy załączyć
wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne
do pełnej rejestracji podmiotu. Ułatwieniem
dla przedsiębiorcy jest to, że wszystkie ww.
wnioski, podobnie jak przy jednoosobowej
działalności gospodarczej można złożyć
w jednym okienku.

Teraz dysponując wpisem do ewidencji
i numerami REGON oraz Numerem Identyfi-
kacji Podatkowej (NIP), możemy wyrobić pie-
czątkę firmową oraz założyć konto firmowe.

Ze względu na znaczenie przedsiębiorczo-
ści dla rozwoju gospodarczego dąży się
do maksymalnego uproszczenia procedur ad-
ministracyjno-prawnych, niezbędnych do zare-
jestrowania i prowadzenia działalności
gospodarczej. Z drugiej strony ewidencja pod-
miotów gospodarczych ma znaczenie dla bez-
pieczeństwa i sprawności obrotu
gospodarczego, stąd całkowite zrezygnowanie
z procedur administracyjno-prawnych nie jest
uzasadnione, ale ich optymalizacja, jak poka-
zują liczne zagraniczne przykłady, jest możliwa
i pożyteczna2.

W tej sytuacji zdania są i zapewne będą
podzielone w zależności od indywidualnych
doświadczeń przedsiębiorcy. Z informacji pra-
cowników Urzędu Miasta w Lublinie wynika, że
„jedno okienko” działa sprawnie. Niemniej jed-
nak w ramach programu „jedno okienko” Mini-
sterstwo Gospodarki przygotowuje kolejne
udogodnienia, które mają znacznie ułatwić roz-
poczęcie działalności gospodarczej. Od 1 lip-
ca 2011 r. ma oficjalnie zacząć funkcjonować
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej (CEIDG). Będzie to system
rejestracji i katalogowania przedsiębiorców bę-
dących osobami fizycznymi.
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Własny biznes – to całkiem proste

Projekt „Unia Przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1 W. Rogowski, Co z tym zakładaniem firm?, „Przegląd Corporate Governance”, nr 4 (20) 2009, www.mambiznes.pl, 15.10.2010 r.
2 Op. cit.
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