
 

Doing Business w Polsce 2015 to pierwszy w Polsce raport lokalny Grupy Banku Światowego 

poświęcony łatwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danego kraju w ujęciu 

regionalnym. W raporcie porównano stosowanie przepisów wpływających na funkcjonowanie 

krajowych firm w 18 miastach reprezentujących wszystkie 16 województw. Skoncentrowano się 

na przepisach regulujących cztery etapy życia małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: 

zakładanie spółki, uzyskiwanie pozwolenia na budowę, rejestrowanie przeniesienia własności 

nieruchomości oraz egzekwowanie umów. Dla każdego z wymienionych obszarów przedstawiono 

szereg dobrych praktyk, które warto wykorzystać jako impuls na rzecz lokalnych przedsiębiorców 

i firm. 

DOING BUSINESS W POLSCE 2015 

 

Raport Doing Business w Polsce 2015 wykracza poza 

Warszawę, wiodący polski ośrodek gospodarczy, w 

poszukiwaniu dobrych praktyk regulacyjnych, trudności 

administracyjnych i inspiracji do zaleceń w zakresie reform 

w oparciu o przykłady z całej Polski i pozostałych 188 

gospodarek analizowanych w projekcie Doing Business.  

 

Raport lokalny powstał na zlecenie Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego RP oraz Banku 

Gospodarstwa Krajowego (BGK), które zapewniły także 

znaczącą część finansowania. Dane gromadzono we 

współpracy z Konfederacją Lewiatan. 

 

 

 

 

GŁÓWNE USTALENIA 

 

▪ W zależności od tego, gdzie prowadzą swoją działalność, 

polscy przedsiębiorcy borykają się z różnymi przeszkodami 

o charakterze regulacyjnym. Wynika to z różnic w 

wydajności poszczególnych urzędów odpowiedzialnych za 

cztery obszary uwzględnione w raporcie (zakładanie spółki, 

uzyskiwanie pozwolenia na budowę, rejestrowanie 

przeniesienia własności nieruchomości oraz 

egzekwowanie umów), a także z rozbieżnych interpretacji 

ogólnokrajowego prawa.  

 

▪ Spośród 18 miast, mniejsze ośrodki z reguły radzą sobie 

lepiej w zakresie wszystkich czterech mierzonych 

wskaźników. Zwycięzcą w ogólnym rankingu zostało 

miasto Bydgoszcz. Jednocześnie, kilka dużych miast 

uplasowało się w czołówce wyników uzyskanych dla 

poszczególnych obszarów: przykładem są Poznań i 

Wrocław w dziedzinie, odpowiednio, zakładania spółki i 

uzyskiwania pozwoleń na budowę. Jak z tego wynika, 

nawet wysokie zapotrzebowanie na usługi dla biznesu 

można zaspokoić w efektywny sposób. 

 

▪ Żadne z miast nie wybija się w zakresie wszystkich 

czterech wskaźników. Z wyjątkiem Kielc, wszystkie ośrodki 

plasują się powyżej średniej w zakresie co najmniej 

jednego wskaźnika, a 13 z 18 miast zajmuje miejsce w 

pierwszej szóstce rankingu w zakresie co najmniej jednego 

wskaźnika. 

 

▪ W Polsce można znaleźć przykłady dobrych praktyk w 

zakresie wszystkich wskaźników. Gdyby jedno polskie 

miasto zastosowało wszystkie dobre praktyki zebrane z 18 

ośrodków, zajęłoby 24. miejsce wśród 189 gospodarek 
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ADRESEM:     www.doingbusiness.org/Poland 

 

analizowanych w światowym rankingu Doing Business, 

plasując się o 8 miejsc wyżej niż obecna pozycja Polski 

reprezentowanej w tym rankingu przez Warszawę (wg 

raportu Doing Business 2015) i wyprzedzając takie kraje jak 

Francja czy Holandia.  

 

▪ Władze lokalne zainteresowane wdrażaniem reform mogą 

zrealizować założone cele korzystając z wzorców, które już 

się sprawdziły w innych polskich miastach. 

 

▪ W Poznaniu połowa spółek z.o.o. rejestrowana jest 

szybciej i taniej za pośrednictwem internetowej platformy 

„S24” uruchomionej w 2012 roku — to najwyższy odsetek 

korzystania z tego elektronicznego systemu rejestracji 

spośród wszystkich 18 miast uwzględnionych w rankingu. 

 

▪ Uśredniając, uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga 

więcej czasu w miastach o największej liczbie 

mieszkańców (193 dni) niż w miastach liczących mniej niż 

pół miliona mieszkańców (168 dni). Tymczasem Łódź, 

jedno z największych polskich miast, potrzebuje na to 164 

dni; dając tym samym przykład, że silny popyt na usługi da 

się zaspokoić w stosunkowo efektywny sposób. 

 

▪ W Białymstoku i Zielonej Górze wystarczy 10 dni, aby 

zarejestrować tytuł własności w księdze wieczystej. Tak 

dobry wynik jest efektem wydajnej pracy sądów, które 

korzystają z oprogramowania do zarządzania napływem 

wniosków. 

 

▪ Gdyby Polska rozstrzygała spory gospodarcze tak szybko 

jak Olsztyn (328 dni) i po tak niskich kosztach jak Białystok 

(13,6% wartości przedmiotu sporu), zajęłaby w globalnym 

rankingu 13. miejsce – na równi z Niemcami i przed 

Finlandią. 

 

▪ Rozprawy sądowe w zapracowanym sądzie okręgowym 

w Krakowie zajmują niecały rok, czyli o tydzień krócej od 

średniej dla wszystkich 18 miast. Sędziowie z Krakowa 

stosują najlepsze krajowe praktyki i aktywnie zarządzają 

przepływem spraw, wykorzystując istniejące przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego i z wyprzedzeniem 

ustalając harmonogram przesłuchań i rozpraw wszędzie 

tam, gdzie jest to możliwe. 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

 

O LOKALNYM RAPORCIE DOING BUSINESS  

 

Lokalny raport Doing Business opisuje różnice w 

przepisach gospodarczych oraz ich egzekwowaniu w 

różnych rejonach danego kraju. Raport zawiera dane 

dotyczące łatwości prowadzenia działalności gospodarczej 

w wybranych obszarach, szereguje rejony w rankingu i 

opisuje reformy zalecane w celu poprawy lokalnej sytuacji 

dla każdego z obszarów. 

 

Od 2005 roku w ramach lokalnych raportów  Doing 

Business przeanalizowano ponad 367 rejonów z 55 krajów 

i opisano 389 reform regulacyjnych dotyczących 

działalności gospodarczej. 

www.doingbusiness.org/subnational 

 

DLACZEGO RAPORTY LOKALNE? 

 

▪ Nowe narzędzie diagnostyczne  

Dzięki zastosowaniu metodologii znanej z globalnego 

raportu Doing Business do grupy ośrodków położonych 

w granicach jednego państwa lub regionu projekt 

generuje dane na poziomie mikro dotyczące przepisów 

gospodarczych. W ten sposób poszczególne ośrodki 

mogą się porównywać we własnym gronie, a także na 

tle 188 gospodarek świata.  

▪ Bodziec do poprawy regulacji  

W opracowaniu wskazuje się tzw. „wąskie gardła”, 

przedstawia rekomendacje i opisuje lokalne dobre 

praktyki, które można łatwo wdrożyć w innych 

miejscowościach bez konieczności nowelizowania 

krajowych ram prawnych.  Raport zachęca do 

usprawniania otoczenia regulacyjnego, szczególnie na 

zasadzie uczenia się od innych.  

▪ Pomiar postępów w czasie  

 

Cykliczne raporty mierzą postępy dokonywane z 

biegiem czasu i zachęcają do podtrzymywania 

reformatorskich wysiłków niezależnie od zmiany ekipy 

będącej u władzy. Stanową publiczny instrument 

projektowania kierunków polityki i wskazówkę dla 

decydentów na kolejnych etapach reformowania 

przepisów gospodarczych. 
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