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Istotn¹ kwesti¹ powy¿szego rozwi¹zania przyjêtego 
przez ustawodawcê jest zasada kontynuacji, 
polegaj¹ca na tym, ¿e spó³ka przekszta³cona, 
z chwil¹ wpisu spó³ki do rejestru wstêpuje we 
wszystkie prawa (w tym zezwolenia, koncesje 
i ulgi, z wyj¹tkiem ulg podatkowych) wczeœniejszej 
jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej. 

Zmniejszenie op³at w KRS

Ustawa wprowadza obni¿enie wysokoœci op³at za 
wpisy dokonywane w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Zgodnie ze zmienionymi stawkami, rejestracja 
spó³ki kosztuje obecnie 500 z³ zamiast 1000 z³, 
natomiast za wniosek o zmianê danych przedsiêbiorcy 
bêd¹ musieli zap³aciæ 250 z³ zamiast 400 z³. 
Nale¿y podkreœliæ, i¿ zmianie uleg³y wy³¹cznie 
op³aty od wniosku do KRS. Op³aty zwi¹zane 
z og³oszeniem w MSiG pozosta³y bez zmian i nadal 
wynosz¹ 500 z³ przy rejestracji spó³ki oraz 250 z³ 
przy dokonywaniu zmian.

Odpowiedzialnoœæ podmiotów zbiorowych

Warta zasygnalizowania jest równie¿ zmiana 
wysokoœci kar nak³adanych na podmioty zbiorowe
za pope³nienie czynu zabronionego. Dotychczasowa 
maksymalna wysokoœæ kary za taki czyn zosta³a 
zmniejszona z 20 000 000 z³ do 5 000 000 z³, 
jednak nie wiêcej ni¿ 3% (dotychczas 10%) 
przychodu osi¹gniêtego przez podmiot w roku 
obrotowym, w którym zosta³ pope³niony czyn 
zabroniony.

Podsumowanie

Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych 
dla obywateli i przedsiêbiorców, choæ obowi¹zuje 
od niedawna, spotka³a siê z du¿¹ aprobat¹ ze strony 
przedsiêbiorców. Jest to zdecydowany krok naprzód 
w procesie maj¹cym na celu odformalizowanie 
sztywnego systemu administracyjnego pañstwa.

W dniu 1 lipca 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 
z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiê-
biorców (dalej „Ustawa”).

Ustawa dokona³a zmian w 92 aktach prawnych i jest 
odpowiedzi¹ na powiêkszaj¹ca siê co roku „Czarn¹ 
Listê Barier”, jakich przedsiêbiorcy doœwiadczaj¹ 
rozpoczynaj¹c lub prowadz¹c dzia³alnoœæ.

Dla ograniczenia barier biurokratycznych dla 
przedsiêbiorców, najwa¿niejsze zmiany zosta³y 
wprowadzone m.in. w: 

ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ustawie o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, 
kodeksie spó³ek handlowych, 
prawie spó³dzielczym, 
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ordynacji podatkowej, 
ustawie o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych,
ustawie o ochronie danych osobowych. 

Zast¹pienie formalnych zaœwiadczeñ 
oœwiadczeniami

Ustawa ograniczy³a zakres dokumentów sk³adanych 
dot¹d przez przedsiêbiorców w urzêdach, w tym 
zaœwiadczeñ i odpisów z rejestrów, zastêpuj¹c je 
oœwiadczeniami. 
Ponadto, w wielu przypadkach Ustawa umo¿liwia 
zastêpowanie orygina³ów dokumentów kopiami.
Zasadniczym celem zmian jest odformalizowanie 
procedur administracyjnych, usprawnienie procesu 
wydawania niektórych licencji i pozwoleñ oraz 
zmniejszenie kosztów, jakie przedsiêbiorcy 
dot¹d ponosili.
Oœwiadczenia sk³adane aktualnie przez 
przedsiêbiorców powinny zawieraæ brzmienie  
wskazuj¹ce, ¿e sk³adaj¹ca je osoba jest œwiadoma 
odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego 
oœwiadczenia.

Mo¿liwoœci przekszta³cenia dotychczasowej 
formy prowadzenia dzia³alnoœci

Inna zmiana wprowadzona Ustaw¹ to mo¿liwoœæ 
przekszta³cenia dzia³alnoœci gospodarczej 
prowadzonej przez osobê fizyczn¹ w spó³kê handlow¹.
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