
Zasada dobrej administracji a rozwój przedsiębiorczości

Rozwój  przedsiębiorczości,  co  potwierdza  praktyka  życia  gospodarczego  jest 
fundamentem przekształceń społecznych i podstawowym czynnikiem dynamizującym wzrost 
gospodarczy.  Głównym sprawcą przedsiębiorczości jest  człowiek i jego stosunki z innymi 
ludźmi oraz otoczeniem.    Przedsiębiorca posiada we współczesnej gospodarce zasadniczą i 
niczym  nie  dającą  się  zastąpić  funkcję:”  Otóż  właśnie  zdolność  rozpoznawania  w  porę 
potrzeb innych ludzi oraz układów czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do 
ich zaspakajania jest kolejnym ważnym źródłem bogactwa współczesnego społeczeństwa” 1. 
To  bogactwo  tworzy  wolny  i  kreatywny  człowiek.  To  on  stwarza  i  organizuje 
przedsiębiorstwo.  Papież  Jan  Paweł  II  podobnie  jak  współczesna  teoria  przedsiębiorstwa 
uznaje, że decydujące w procesie produkcyjnym nie są czynniki przedmiotowe , lecz sam 
człowiek,  a  zwłaszcza  „  jego  zdolności  poznawcze,  wyróżniające  się  w  przygotowaniu 
naukowym, zdolności do uczestnictwa w solidarnej organizacji,  umiejętność wyczuwania i 
zaspakajania potrzeb innych ludzi”2 .

W Polsce analogicznie jak  w innych krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych 
przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą  w małych i średnich przedsiębiorstwach 3. 

Według samych przedsiębiorców głównymi barierami rozwojowymi  przedsiębiorstw 
są obok utrudnień rynkowych,  poziomu opodatkowania także nadmierna regulacja prawna 
oraz  niesprawność  administracji.  Administracja  publiczna  jest  zbyt  zbiurokratyzowana. 
Niewłaściwe są relacje przedsiębiorca - urzędnik , gdzie często pierwszego traktuje się jak 
intruza , a drudzy są bezkarni  i nie ponoszą odpowiedzialności za  swoje decyzje [ casus 
Romana Kluski i firmy JTT ]. Skutkiem złej decyzji urzędnika może być bankructwo firmy, 
niezrealizowanie kontraktu , wstrzymanie inwestycji itp. 

Administracja  publiczna  ma  przede  wszystkim  służyć  przedsiębiorcom ,  a  nie  im 
szkodzić.  Ażeby tak było  urzędnicy muszą być  dobrze wykształceni,  kompetentni,  dobrze 
opłacani, a urzędy  wyposażone w nowoczesne systemy informatyczne. Polscy przedsiębiorcy 
zbyt  dużo czasu  tracą na załatwianie spraw urzędowych.4. Administracja publiczna  może 
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, ale również może ten rozwój hamować.  

 Europejski Kodeks Dobrej Administracji  (The European Code of the Good 
Administrative Behaviour) uchwalony 6 września 2001 r. przez  Parlament Europejski 
zawiera  zasady  ogólne  postępowania   administracji  w  relacjach  :  instytucje  Unii 
Europejskiej a społeczeństwo. Podstawowym celem Kodeksu było uszczegółowienie 

1 Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 32, L'Osservatore Romano, Nr 4/1991 .

2 Por. tamże, nr 32. 
3 Przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących nie przekracza 49 osób  – przedsiębiorstwa tej grupy stanowiły 
74,2% przedsiębiorstw, znalazło w nich pracę 20,1% ogólnej liczby pracujących ;   przedsiębiorstwa,  w których 
liczba pracujących mieści się w przedziale 50-99 osób – przedsiębiorstwa te stanowiły 12,5% badanej populacji, 
znalazło w nich pracę 11,9% ogólnej liczby pracujących ;  przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących 
mieści się w przedziale 100-249 osób, przedsiębiorstwa te stanowiły 9,0% ogólnej liczby badanych 
przedsiębiorstw,18,7% pracowało w tej grupie przedsiębiorstw.  Dane za: GUS, Podmioty gospodarcze według 
rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2005 r. , Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2006, 
s. 17-18. 
4  Z badań Lewiatana wynika, że szefowie małych i średnich firm poświęcają dziennie 1 godzinę i 20 minut na 
różne formalności urzędnicze, między innymi na uzyskiwanie zgód i zezwoleń oraz na kontakt z urzędami. Por. 
M. Starczewska- Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006, raport z badań 
Monitoring kondycji sektora MSP 2006 r., PKPP Lewiatan (w: ) Rzeczpospolita Nr 19 z 23 stycznia 2007, B2. 
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prawa do dobrej administracji  (right to good administration)  jako prawa człowieka 
sformułowanego w art. 41 § 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 5. 

Prawo do dobrej administracji  akcentuje, iż  każdej osobie niezależnie od jej 
przynależności  państwowej  przysługuje  prawo  do  rozpatrzenia  swojej  sprawy 
wniesionej do instytucji i  organu Unii w sposób bezstronny,  zgodny z prawem i w 
rozsądnym terminie 6. Prawu do dobrej administracji towarzyszy obowiązek organów i 
instytucji  wespół  z  zatrudnionymi  w  nich  urzędnikami  właściwego  załatwienia 
sprawy.  Tak  więc  prawo  podmiotowe  jednostki  do  dobrej  administracji  wymusza 
obowiązek  urzędników  dobrej  administracji,  tzn.  do  sprawnego  i  skutecznego 
działania. 

Europejski Kodeks Dobrej Administracji składa się z 27 artykułów, które mają 
charakter  zasad  ogólnych.  W  szczególności  Kodeks  wyartykułowuje  następujące 
zasady: praworządności (art. 4),  niedyskryminowania (art. 5), współmierności (art. 6), 
bezstronności i  niezależności  (art.  8),  obiektywności  (art.  9),  uczciwości (art.  11), 
uprzejmości (art. 12),  odpowiadania na pisma w języku obywatela (art. 13 ). Obok 
wymienionych zasad Kodeks zwraca uwagę na inne aspekty dobrego administrowania, 
takie jak : zobowiązanie do przekazania sprawy do właściwej jednostki organizacyjnej 
instytucji  (art.  15),  prawo  wysłuchania  i  złożenia  oświadczeń  (art.  16),  stosowny 
termin podjęcia decyzji (art. 17), obowiązek uzasadnienia decyzji (art. 18), informacja 
o  możliwościach  odwołania  (art.  19),  obowiązek doręczenia  decyzji  jej  adresatowi 
(art. 20), ochrona danych osobowych (art. 21), umożliwienie dostępu do publicznych 
dokumentów (art. 23), obowiązek prowadzenia stosownych rejestrów poczty (art. 24). 
W konsekwencji w razie zaniedbań działań administracji wymienionych w Kodeksie 
jeśli  wnoszący sprawę  poniósł  szkodę ,  przysługuje  mu  prawo złożenia  skargi  do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 26) 7. 

Kodeks został przyjęty przez niemal wszystkie instytucje unijne jako swoista 
instrukcja  wyznaczająca standardy funkcjonowania administracji. Europejski Kodeks 
Dobrej  Administracji   nie  posiada  charakteru  obligatoryjnego  a  prawo  do  dobrej 
administracji jak na razie nie zostało zaszczepione do porządku prawnego w Polsce. 

Konkurencyjność  gospodarki  zależy  od  szeregu  czynników  warunkujących  jej 
możliwości rozwoju. Do najważniejszych należą uwarunkowania ekonomiczne,  polityczne, 
prawno-organizacyjne oraz z zakresu zarządzania. 

Koncepcja  Nowego  Ładu  Rynkowego  zaprezentowana  przez  Unię  Europejską 
akcentuje  szczególną  rolę  przedsiębiorczości  w  rozwoju  gospodarczym.  W  Strategii 
Lizbońskiej  zagadnienia  przedsiębiorczości  są  traktowane  jako  odpowiedź  na  wezwanie 
epoki. Przedsiębiorczość jest pojmowana jako swoista filozofia, jak również siła sprawcza, 
kierunek, bez której nie ma rozwoju i skutecznej konkurencji. 

Przedstawiona  w  Strategii  Lizbońskiej  problematyka  dotycząca  przedsiębiorczości, 
wskazuje  że  jest  to  zagadnienie  o  znaczeniu  kluczowym  dla  rozwoju  gospodarki  Unii 
Europejskiej, które wiązały się z następującymi obszarami decyzji :

5  Zob. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 217. 

6 Por. A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, „Prawo i Państwo”, 
Zeszyt 7/2003, s.70.

7  Europejski  Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz, J. Świątkiewicz, Warszawa 2005, s. 15-26.
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- przyjęcie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na 
lata 2001-2005;

- przyjęcie Europejskiej Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- powołanie  Komitetu  ds.  Poprawy  i  Uproszczenia  Małych  i  Średnich 

Przedsiębiorstw;
- przyjęcie  planu  działania  w  zakresie  umiejętności  i  mobilności  jako 

szczególnej formy planowanych akcji na rzecz umocnienia pozycji małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości;

- opracowanie raportu przedstawiającego postępy przedsiębiorczości 8.     
Szczególną  rolę  w  rozwoju  przedsiębiorczości,  a  co  za  tym  idzie  rozwoju 

gospodarczego odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Można postawić tezę, iż 
małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  są  podstawą zdrowej  gospodarki.  Funkcjonowanie 
małych  i  średnich  przedsiębiorstw  stanowi  przejaw  zdrowej  konkurencji  i  jest 
odbiciem  przedsiębiorczości społeczeństwa. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
charakteryzuje się wysoką  efektywnością działania, elastycznością, kreatywnością i 
innowacyjnością na rynku, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu. Ogromną rolę ta 
forma przedsiębiorczości odgrywa w rozwoju szeroko rozumianych usług, od usług 
handlowych,  turystycznych,  biznesowych  poprzez   wysublimowane  usługi 
konsultingowe doradztwa bankowego, aż po usługi edukacyjne, zdrowotne itp. Małe i 
średnie  przedsiębiorstwa  tworzą  olbrzymią  większość  miejsc  pracy.  Dzięki 
funkcjonowaniu tej kategorii podmiotów wzrasta zamożność społeczeństwa, zmienia 
się styl życia właścicieli i pracowników, co w konsekwencji prowadzi do powstania 
klasy  średniej  bez  której  nie  ma  wolności,  demokracji  i  stabilnego  rozwoju 
gospodarczego 9. 

Z uwagi na rolę tych przedsiębiorstw dla prawidłowego funkcjonowania życia 
społeczno-gospodarczego  w  interesie  dobra  wspólnego  leży  ich  wszechstronne 
wspieranie.  W  świetle  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) państwo stwarza warunki do 
funkcjonowania i rozwoju MŚP, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, w 
szczególności przez :
- inicjowanie  zmian  stanu  prawnego  sprzyjających  rozwojowi 

mikroprzedsiębiorców,  małych  i  średnich  przedsiębiorców,  w  tym 
dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów  i 
pożyczek oraz poręczeń kredytowych;

- wspieranie  instytucji  umożliwiających  finansowanie  działalności 
gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów 
rządowych;

- wyrównywanie  warunków  wykonywania  działalności  gospodarczej  ze 
względu na obciążenia publicznoprawne;

- ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa; 
- wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców;
- promowanie  współpracy  mikroprzedsiębiorców,  małych  i  średnich 

przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi 10. 
8 Zob. M. Strużycki, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu – nowe wyzwania, (w: ) 
Małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  w  gospodarce  regionu  ,  pod  redakcją  naukową  M.  Strużyckiego,  PWE, 
Warszawa 2004, s. 25. 

9 Zob. K. Ostaszewski, Problem polskiej klasy średniej, Radom 2003, s. 131-137. 

10 Por. art. 103 , pkt. 1-6  ustawy z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.  
1807 ze zm.)
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Obowiązki  tworzenia  dogodnych  warunków  dla  rozwoju  przedsiębiorczości 
spoczywają  na  organach  administracji  rządowej  jak  również  samorządowej. 
Aktywność  państwa   wyraża  się  głównie  w  regulacjach  prawnych,   programach 
gospodarczych,  systemach  podatkowych,  udzielaniu  pomocy  publicznej  oraz 
inicjowaniu powstawania infrastruktury biznesowej 11.

W  ostatnich  latach  szybko  rośnie  wiedza  o  instytucjonalnych 
uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego. Potwierdza to raport Banku Światowego 
„Doing Business 2007”. Autorzy brali pod uwagę w jakim stopniu obowiązujące w 
danym kraju przepisy sprzyjają zakładaniu , prowadzeniu i zamykaniu firmy, sposób 
rejestracji nowych przedsiębiorstw, dostęp do kredytu, ochronę inwestorów, płaceniu 
podatków.  Uwzględniano  jakość  pracy  sądów,  czas  rozstrzygnięcia  sporów 
gospodarczych . Ocena jakości instytucji w Polsce wypadła niekorzystnie. Zajęliśmy 
odległe 75 miejsce 12. 
 Inny  ranking  dotyczący  indeksu  wolności  gospodarczej  opracowany  przez  Sieć 

Wolności Gospodarczej  a odnoszący się m.in. do rozmiarów administracji,  jakości prawa, 
ingerencji państwa w gospodarkę plasuje Polskę na 53 miejscu wśród 130 krajów 13. 
 Jeśli nawet przyjąć,  iż wyżej wymienione rankingi nie oddają wszystkich aspektów 
struktury instytucjonalnej  gospodarki,  jest  oczywiste,  że  wiele  wymienionych  w raportach 
nieprawidłowości  blokuje  przedsiębiorczość  .  Do  największych  hamulców  blokujących 
rozwój przedsiębiorczości należy zaliczyć nadmiernie rozbudowane prawo oraz biurokrację. 

Nadmiar regulacji prawnych 14, niespójność i niestabilność powoduje, iż w ich 
gąszczu gubią się przedsiębiorcy.  Nieprecyzyjne prawo oznacza dużą dowolność w 
jego  interpretacji,  utrudnienia  wydawania  orzeczeń  w  sprawach  gospodarczych. 
Według  raportu  „  Strategie  orzekania  sądowego”,  przygotowanego  przez  prof.  D. 
Galligana  i  dr  M.  Matczaka  wynika,  że  polscy  sędziowie  zbyt  sztywno  i  często 
trzymają się wykładni prawa i nie wykorzystują wszystkich dostępnych instrumentów 
chronienia  przedsiębiorców  przed   niekorzystnymi  skutkami  stosowania  regulacji 
prawnych.  Aż  w  83% orzeczeń  odsyłają  do  litery  przepisów.  Stosunkowo  rzadko 
odwołują się do zasad ogólnych, standardów konstytucyjnych i prawa wspólnotowego. 
Formalizm powoduje , że orzeczenia w sprawach gospodarczych są zbyt surowe dla 
przedsiębiorstw 15.  
Art.  10  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  przyznaje  przedsiębiorcom 
prawo żądania od właściwego organu   wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i 
sposobu  zastosowania  przepisów  w  prawie  podatkowym.  Przedsiębiorcy  chętnie 
korzystają z tej możliwości, ale chcą by możliwość wydawania wiążących interpretacji 
dotyczyła  również  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe,  chorobowe, 

11  Por. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2006, s. 384-389. 

12  Cyt.  za  :  A.  Jacyszyn,  Co  czeka  polską  gospodarkę:  przyspieszenie  czy  pułapka  wolnego  wzrostu, 
Rzeczpospolita Nr 13 z 16 stycznia 2007 r., B7. 

13 Zob. , Rzeczpospolita, Nr 211 z 9/10 września 2006, B. 

14  Liczba uchwalanych ustaw przez Sejm : w 2001r. – 241, 2002r. – 213, 2003 r. – 226, 2004r.- 241, 2005r. – 
199, 2006r. -200. Dane za : Kancelaria Sejmu RP , (w: ) , Rzeczpospolita Nr 15 z 18 stycznia 2007r.
15 Zob. , Rzeczpospolita, Nr 286 z 8 grudnia 2006r. , C1. 
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wypadkowe  i  zdrowotne.  Przepisy  o  ubezpieczeniach  społecznych  stwarzają  nie 
mniejsze pole do interpretacji niż prawo podatkowe 16. 

Przepisy obowiązujące w Polsce są drogie dla przedsiębiorców. Ministerstwo 
Gospodarki  dokonało  analizy  polskich  przedsiębiorców,  wyliczając  ile  firmy płacą 
rocznie za wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających ze stosowania prawa. 
Wstępne  dane  z  wybranych  dziedzin  pozwalają  stwierdzić  ,  że  koszty  obciążeń 
administracyjnych  ponoszone  przez  przedsiębiorstwa  są  istotnym  ciężarem,  np. 
obowiązek  wydania świadectwa pracy kosztuje ok. 250 mln złotych,  a obowiązek 
poinformowania  pracownika  o warunkach pracy wynikających  z  Kodeksu pracy  17 

około  200  mln  złotych  .  Dużym  problemem  dla  przedsiębiorców  są  powszechne 
obowiązki informacyjne. W samej tylko ustawie – Prawo ochrony środowiska 18 , nie 
licząc  aktów  wykonawczych  jest  ich  31,  a  w  kilkunastu  przepisach  prawa  pracy 
istnieje ich ponad 80.  Przedsiębiorstwa muszą rozbudowywać działy administracji 
wyłącznie z powodu skomplikowanych przepisów prawnych , co w znacznym stopniu 
podnosi koszty i zmniejsza konkurencyjność. 
Ułatwienia  w  rejestracji  działalności  gospodarczej  przez  wprowadzenie  zasady  : 
„jednego okienka” 19  miały obowiązywać od 1 stycznia 2007r. Przedsiębiorca wraz z 
wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców miał możliwość złożenia wniosku o 
wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP ) i  zgłoszenia do 
ubezpieczeń  społecznych.  W  ten  sposób  skrócono  by  drogę  i  czas  załatwienia 
rejestracji działalności gospodarczej  20. Niestety jak do tej pory Minister Gospodarki 
nie  wydał  rozporządzenia.   Nowelizacja  ustawy   o  swobodzie  działalności 
gospodarczej ma   to zmienić. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż pod koniec 2008 r., 
kiedy  zacznie  funkcjonować Centralna Informacja o Działalności  Gospodarczej  21. 
Nie będzie także jednej elektronicznej bazy danych o przedsiębiorstwach 22. Do bazy 
miały  być  podłączone  urzędy  gmin,  urzędy  skarbowe,  ZUS  i  oddziały  Głównego 
Urzędu  Statystycznego.   Podobnie  jak  w przypadku  „jednego  okienka”  ,  rząd  nie 
uchwalił rozporządzenia w tej sprawie. 
Przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na informatyzację administracji publicznej. 
Możliwość załatwienia większości spraw za pomocą Internetu to duża  oszczędność 
zarówno kosztów jak i czasu zarówno dla przedsiębiorców jak i administracji. Unijne 
wsparcie na informatyzację administracji publicznej w celu usprawnienia działalności 
urzędów jest  w Polsce nie wykorzystywane 23 . Przedsiębiorcy w przeciwieństwie do 
urzędów  są  przygotowani  na  te  zmiany.  Z  danych  GUS  wynika,  że  aż  93% 
przedsiębiorców  posiada  komputery,  a  83%  dostęp  do  Internetu  .  Przedsiębiorcy 
chętnie wykorzystują  komputery w swojej działalności, m.in. dokonując zamówień i 
robiąc zakupy online 24. 

16  Rzeczpospolita, Nr 254 z 30 września 2006, C. 

17 Tekst jedn. Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn.zm. 
18 Ustawa z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 
19 Por. art. 44 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. 
zm. 
20  Por. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz., Warszawa 2006, s. 144-145. 
21  Por. Rzeczpospolita, Nr 19 z 23 stycznia 2007r., B2. 
22 Por. art. 45 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej , Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. 
zm. 
23  Zob. Rzeczpospolita, Nr 249 z 24 października 2006, B. 
24  tamże. 
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 Sprawna administracja może stanowić instytucję przyjazną dla przedsiębiorcy, 
jak  również  stanowić  zagrożenie  dla  wolności  gospodarczej  i  rozwoju 
przedsiębiorczości  25.   Jako  jedną  z  najpoważniejszych  barier  w  kontaktach  z 
administracją  przedsiębiorcy  wskazują  niedostateczne  kwalifikacje  oraz  brak 
doświadczenia  urzędników.  Nieodzowna  jest  edukacja  urzędników  z  podstaw 
przedsiębiorczości. Urzędnicy muszą mieć świadomość , że skutkiem ich złej decyzji 
może być bankructwo firmy, niezrealizowanie umowy, czy wstrzymanie inwestycji. 
Zmienić  się  powinien  również  system  wynagrodzeń  pracowników.  Niskie  zarobki 
urzędników  sprawiają,  iż  w  administracji  publicznej  pracują  osoby  słabo 
wykwalifikowane,  bez  doświadczenia  zawodowego,  które  boją  się  podejmowania 
samodzielnych  decyzji  i  rozwiązywania  problemów.  Pracownicy  administracji 
publicznej  z  powodu  niskich  zarobków odchodzą  do  firm prywatnych,  bądź  sami 
zakładają firmy świadcząc usługi  w zakresie obsługi przedsiębiorców. Administracja 
publiczna  mimo swojego rozrostu w dalszym ciągu poszukuje wykwalifikowanych 
urzędników. Nowi urzędnicy są niezbędni,  aby obsłużyć  skomplikowaną procedurę 
przyznawania unijnych dotacji. W związku z planowanym wzrostem unijnej pomocy 
(w latach 2007-2013 – 67,2 mld euro ) musi wzrosnąć liczba urzędników  do obsługi 
funduszy strukturalnych 26. 

Rozwój gospodarczy jest realną szansą dla Polski pod warunkiem , że zostaną 
usunięte  bariery utrudniające  przedsiębiorczość.  Nadmiar  prawa i  zła  administracja 
najbardziej  utrudniają  życie  polskiemu  przedsiębiorcy.  W „Doing  Business  2007” 
możemy wyczytać,  że  na rozstrzygniecie  sprawy przed sądem cywilnym w Polsce 
czeka się 980 dni  ( 112 pozycja wśród ocenianych państw ), a w wysoko rozwiniętych 
krajach OECD – niespełna 300 dni. Na Zachodzie Europy firmę można założyć przez 
Internet, a w Polsce trzeba miesięcy na załatwienie formalności w urzędach.    Obok 
zmian  legislacyjnych,  proceduralnych  oraz  strukturalnych  musi  się  zmienić 
mentalność urzędników. Urzędnicy  muszą zrozumieć , że ich praca ma polegać na 
służeniu obywatelom , w tym przedsiębiorcom , a nie na szkodzeniu. Takie zmiany 
wniosą  więcej  ożywienia  w  życiu  gospodarczym,  odblokują  pokłady 
przedsiębiorczości,  uczynią  gospodarkę  bardziej  konkurencyjną,  co  w  rezultacie 
przyniesie ogólny dobrobyt. 

Kazimierz Ostaszewski 

25  Por. R. Biskup, Biurokracja a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, (w: ) 
Biurokracja. Bureaucracy, Rzeszów 2006, s. 74-82. 
26 Zob. Rzeczpospolita, Nr 300 z 27 grudnia 2006r., B. 
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