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Piotr Górski

Fo r m a l n o Ê c i
przez Internet?
Prócz komputera niezb´dne nogi

Fot. Peter Skadberg

Wydawa∏oby


Pamiàtkowe zdj´cie pracowników

si´, ˝e wystarczy mieç komputer z dost´pem do Internetu oraz przeglàdark´, by – nie ruszajàc si´ z firmy – za∏atwiç wi´kszoÊç formalnoÊci, które na∏o˝ono na osoby aktywne gospodarczo . Tylko Poznaƒ i Warszawa zdecydowa∏y si´ na uruchomienie
rejestracji ma∏ych i Êrednich firm drogà elektronicznà . W dodatku i w tych miastach finalizujàc wpis, zmian´ w rejestrze lub rezygnacj´ z dzia∏alnoÊci i tak musimy pofatygowaç si´ do urz´du. Mimo to warto odnotowaç, ˝e

Po z n a ƒ b y ∏ p i e r w s z y

Magistratu w Wieleniu
(prze∏om XIX i XX w.)

Dlaczego tak ma∏o firm
korzysta z drogi
elektronicznej przy
za∏atwianiu formalnoÊci?

Od 1 sierpnia ubieg∏ego roku w stolicy Wielkopolski rozpocz´to przyjmowaç przez Internet formularz rejestracyjny, który znajduje si´ na stronie www.city.poznan.pl/msp. W ciàgu maksymalnie dwóch godzin do
przedsi´biorcy telefonicznie powinien zg∏osiç si´ urz´dnik w celu ustalenia terminu odbioru poÊwiadczenia rejestracji. Nowa forma nie zwalnia
jednak od op∏at i dope∏nienia formalnoÊci w urz´dzie skarbowym, Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w Paƒstwowej Inspekcji Pracy (gdy zatrudniane sà inne osoby), w SANEPID-zie i urz´dzie statystycznym.

Jedyne, co jeszcze czasami mo˝e przez Internet poczàtkujàcy biznesmen zrobiç, to za∏o˝yç wymagane prawem firmowe konto bankowe. Zaznaczyç te˝ wypada, ˝e wymienione tu obowiàzki dotyczà
firm ma∏ych i Êrednich. Przedsi´biorstwa wi´ksze i spó∏ki prawa handlowego rejestrujà si´ w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Ta wymagana prawem
baza danych gospodarczych ma postaç elektronicznà, ale – paradoksalnie
– by si´ w nià wpisaç, nale˝y osobiÊcie i ze wszystkimi niezb´dnymi orygina∏ami dokumentów podà˝yç do sàdu. Tam w∏aÊciwy urz´dnik dokona
weryfikacji wype∏nionych formularzy i porówna je z danymi z dostarczonych dokumentów. Wszystko bez koniecznoÊci korzystania z elektroniki.
Dopiero w nast´pstwie tych czynnoÊci, w wyniku decyzji sàdowej, dokonany zostanie wpis do rejestru lub przedsi´biorca otrzyma odmow´ wpisania do tej bazy. Wystarczy w tym miejscu raz jeszcze policzyç formalnoÊci,
które i tak trzeba w urz´dach osobiÊcie za∏atwiç, ˝eby dojÊç do wniosku, ˝e
Internet w wype∏nianiu urz´dowych obowiàzków to w Polsce wcià˝

kwiatek do ko˝ucha
W Poznaniu dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzi 87,3 tys. podmiotów (dane na koniec ubieg∏ego roku). W 2003 r. ich liczba wzros∏a o 3,5 tys. Nie
wszystkie z nich zobowiàzane by∏y do zarejestrowania si´ w magistracie,

praktyka

ale mimo to liczba 608 firm, które skorzysta∏y z Internetu przy dokonaniu tej formalnoÊci wydaje si´ byç
niezbyt du˝a. Tak˝e suma 1026 dokonanych ∏àcznie
operacji (zarejestrowanie, ka˝da zmiana w rejestrze
i wyrejestrowanie) nie jest imponujàca. Kazimierz Âliwiƒski – pe∏niàcy obowiàzki dyrektora Wydzia∏u
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej – nie umie wyt∏umaczyç,
dlaczego tak ma∏o firm korzysta z drogi elektronicznej
przy za∏atwianiu formalnoÊci. Informuje, ˝e w pierwszych trzech miesiàcach tego roku przez Internet
wp∏yn´∏o 134 zg∏oszeƒ oraz 120 wniosków o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji. Z wortalu „Ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa” najcz´Êciej ko-

Wiejskiej parlamentarzystów oraz do rzàdu. Ryszard
Grobelny – prezydent Poznania – utrzymuje, ˝e obecne przepisy uniemo˝liwiajà za∏atwienie przez Internet
w magistracie wszystkich wymaganych prawem spraw
zwiàzanych z rejestracjà dzia∏alnoÊci gospodarczej. Od
d∏u˝szego czasu rzàd pracuje nad wprowadzeniem u∏atwieƒ w tym zakresie, ale efektów nie widaç. Samorzàdy niemal natychmiast zg∏osi∏y propozycje by, np.
GUS podpisywa∏ z nimi umowy umo˝liwiajàce
w urz´dzie miasta lub gminy uzyskiwanie REGON-u.
Niestety prezes GUS znalaz∏ podstawy, by si´ temu
przeciwstawiç. Propozycja, by ka˝dy samorzàd z osobna stara∏ si´ o umow´ z urz´dem statystycznym, która
ponoç pad∏a, zupe∏nie nie odpowiada∏a gminom. Tymczasem dzia∏ajàcy w Poznaniu sys-

Udogodnieniem sà przede wszystkim zawarte w wortalu – cz´sto w formie interaktywnej – porady i informacj´. Codziennie aktualizowany jest m.in. pe∏ny wykaz osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie miasta. Skorzystaç te˝ mo˝na

statystyki. W najbli˝szym czasie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e na wortalu pojawià si´ informacje p∏ynàce
z Krajowego Rejestru Sàdowego, które wed∏ug ju˝
obowiàzujàcych przepisów powinny byç dost´pne
w jednostkach samorzàdu terytorialnego. Czy to
w znaczàcy sposób poprawi kwesti´ wykorzystania Internetu dla za∏atwiania biznesowych formalnoÊci?
Âmia∏o mo˝na napisaç, ˝e rewolucji to nie uczyni. Dopiero skoordynowanie i umieszczenie w jednym miejscu wszystkich spraw gospodarczych oraz rozwiàzanie
kwestii podpisu elektronicznego i swobody dokonywania p∏atnoÊci za urz´dnicze dzia∏ania sprawià, ˝e bez
wydeptywania magistrackich korytarzy dope∏ni si´
wszystkich obowiàzków wymaganych prawem. Dzisiaj Internet i urz´dnicy to wcià˝ dwa ró˝ne
Êwiaty ∏àczone niemal tylko wtedy, gdy ginà twarde dyski w ministerialnych budynkach.
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rzystajà przedsi´biorcy, którzy
prawdopodobnie najwi´cej wiedzà o Internecie i sprz´cie kom- tem komputerowy mo˝na rozszeputerowym .
rzyç i wprowadziç np. funkcje za∏atwiajàce wymogi

z pe∏nej wersji Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci. Dowiedzieç si´ o sposo-

bach finansowania, w∏àczenia si´ w fundusze unijne.
Mo˝na tu uzyskaç informacje o szkoleniach, kursach,
niezb´dnych kwalifikacjach, a tak˝e o zmianach przepisów lub stawek op∏at. Wystarczy podaç, ˝e oprócz
druku rejestracji zamieszczone tam sà dwa inne wnioski oraz cztery formularze niezb´dne dla ZUS-u oraz
przyk∏adowo wype∏niony wniosek rejestracji dla Paƒstwowej Inspekcji Pracy, by zdaç sobie spraw´ z zakresu udzielanej pomocy. JeÊli uwzgl´dni si´ jeszcze fakt,
˝e po ka˝dy z tych papierków trzeba by w innej sytuacji udaç si´ do urz´du, to zmienia si´ ocena projektu
wdro˝onego w Urz´dzie Miejskim w Poznaniu.
W Wydziale Dzia∏alnoÊci Gospodarczej mo˝na te˝
us∏yszeç, ˝e wortal niemal dok∏adnie zosta∏ skopiowany przez urz´dników sto∏ecznych. Mog∏oby to nawet
byç powodem do dumy, gdyby nie pokutujàce wÊród
poznaniaków przekonanie, ˝e

Od redakcji: Rejestracj´ firmy drogà elektronicznà umo˝liwia tak˝e
Urzàd Miejski w Gdaƒsku.

Wa r s z a w a m o g ∏ a b y w i ´ c e j
Opinia ta nie jest jednak formu∏owana pod adresem
podw∏adnych prezydenta Kaczyƒskiego, a przynajmniej nie dotyczy wy∏àcznie pracy urz´dników z warszawskiego ratusza. W Wielkopolsce postulaty sà
g∏ównie kierowane do podejmujàcych decyzje na
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