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Dobiesława Dembecka
Instytut Logistyki i Magazynowania

zasada 
jednorazowoŚci

krok	w	kierunku	
przyjaznych	e-usług
dla	przedsiębiorców	

i	obywateli
rozwój gospodarki cyfrowej 

w zintegrowanej europie to postęp 
związany nie tylko z tworzeniem 

nowych, ale również z udoskonalaniem 
istniejących i sprawdzonych już 

rozwiązań it. Przynoszą one korzyści 
dla mieszkańców unii europejskiej – 

zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i społecznym. znoszone są realne 

ograniczenia, które pozwalają na 
bezpieczną i bezproblemową wymianę 

danych. e-usługi to przyszłość dla 
europy, a zmiany – choć powolne – 
konsekwentnie następują właśnie 

teraz, na naszych oczach. 

Zapewnienie obywatelom i  przedsiębiorcom 
swobodnego dostępu on-line do informacji, pro-
cedur oraz usług wsparcia i  rozwiązywania pro-
blemów, jest jednym z  głównych celów polityki 
Komisji Europejskiej. Dzieje się tak m.in. na mocy 
„Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Euro-
py”1 oraz wynikającego z  niej „Planu działania UE 
na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-
2020”2. Przedsiębiorcy nie powinni być ogranicza-

ni stertami dokumentów oraz długim oczekiwa-
niem w urzędach. W Polsce już od dawna istnieje 
przepis, którego celem jest nie tylko odciążenie 
obywateli i przedsiębiorców od wielokrotnego do-
starczania organom administracji publicznej tych 
samych danych, ale również usprawnienie całego 
procesu wymiany danych pomiędzy rejestrami 
tychże organów. Mowa tutaj o  art. 220 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego. 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów, Strategia 
Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, COM(2015) 192 final, Bruksela, 06.05.2015 r.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów, Plan 
działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020, Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w administracji, COM(2016) 179 
final, Bruksela, 19.04.2016 r.
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Podstawa prawna

Art. 220 wprowadzony został do Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego z dniem 28 marca 1980 
roku. Obecne brzmienie uzyskał jednak z dniem 11 
maja 2014 roku3. Pierwotnym celem przepisu było 
ograniczenie możliwości żądania przez organy admi-
nistracji publicznej od obywateli przedstawiania za-
świadczeń. Jednak z czasem zastosowanie przepisu 
uległo poszerzeniu i w chwili obecnej, oprócz wska-
zanych zaświadczeń, dotyczy on m.in. dokumen-
tów potwierdzających uiszczenia opłat i  kosztów 
postępowania. Obecne brzmienie artykułu mówi, 
że organ administracji publicznej nie może żądać 
zaświadczenia, ani oświadczenia na potwierdzenie 
faktów lub stanu faktycznego, jeżeli znane są one 
organowi z urzędu lub też możliwe są one do usta-
lenia przez organ. 

Artykuł 220 KPA wskazuje też cztery możliwości, 
kiedy organ administracji publicznej może ustalić 
fakty lub stan faktyczny. Są to:

• znajdujące się w jego posiadaniu ewidencje, reje-
stry lub inne dane

• rejestry publiczne posiadane przez inne podmio-
ty publiczne, do których dany organ ma dostęp 
w drodze elektronicznej na zasadach określonych 
w  przepisach ustawy z  dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne

• wymiany informacji z  innym podmiotem publicz-
nym na zasadach określonych w  przepisach o  in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne

• przedstawionych przez zainteresowanego do 
wglądu dokumentów urzędowych (dowodu oso-
bistego, dowodów rejestracyjnych i innych)4.

Zastosowanie art. 200 KPA

Organy administracji publicznej wspierające się na 
co dzień przepisami Kodeksu Postępowania Admini-
stracyjnego, zobowiązane są stosować art. 220 KPA 
w  procesie uzyskiwania danych; zarówno od osób 
fizycznych, jak i osób prawnych. W praktyce jednak, 
zamiast podjąć wysiłek pozyskania danych we wła-
snym zakresie, organy przedstawiają długie listy 
wymaganych do przedłożenia dokumentów. O  ile 
lista załączników nie jest jasno wskazana przepisami 
prawa, taka praktyka jest działaniem niezgodnym 
z  wyżej wymienionym przepisem. Wskazują na to 
niektóre wyroki Regionalnych Izb Obrachunkowych 

m.in. w  sprawach przyznawania przez jednostki 
samorządu terytorialnego dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. 
W  wymaganych, przez wyżej wskazane jednostki, 
załącznikach do wniosku o dotacje często zamiesz-
cza się wymóg podania numeru i  daty aktualnego 
zaświadczenia o  wpisie do rejestru żłobków i  klu-
bów dziecięcych. Z kolei, zgodnie z art. 27-29 ustawy 
o opiece na dziećmi w wieku do lat 3, wskazany re-
jestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego, przy użyciu systemu telein-
formatycznego. W związku z powyższym stanowi to 
naruszenie przepisu art. 220 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (Dz.U.2017.0.1257 
tj.), zgodnie z którym organ administracji publicznej 
nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 
potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli 
możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie 
posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub in-
nych danych.

Kolejny przypadek wyroków Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, wskazujący naruszenia przepisu art. 
220 § 1 pkt 2 lit. a), to wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, przedkładany jednostkom samorządu teryto-
rialnego przez właściciela nieruchomości. Niektóre 
organy wykonawcze wymagają, żeby wspomniane 
dokumenty uzupełniano o  dane takie, jak m.in. 
obręb, arkusz i  numer działki. Informacje te znaj-
dują się już jednak w  rejestrach tychże organów 
wykonawczych lub też są możliwe do ustalenia na 
podstawie posiadanych przez nie dokumentów. 
W  związku z  powyższym ponowne żądanie, przez 
te właśnie organy, dostarczania wskazanych da-
nych jest bezpodstawne.

Zamierzeniem ustawodawcy, przy wprowadzaniu 
wskazanego art. 220 KPA, było odciążenie obywa-
teli i  przedsiębiorców, od wielokrotnego przedkła-
dania organom administracji publicznej tych samych 
danych. Docelowo to zadaniem wskazanych orga-
nów miało być odpowiednie gromadzenie informa-
cji oraz ich wzajemna wymiana, bez konieczności 
dodatkowego angażowania obywateli i  przedsię-
biorców. Miało to znacząco zwiększyć możliwości 
elektronizacji wielu procedur administracyjnych. 
W praktyce jednak, biorąc pod uwagę wskazane wy-
żej przykłady, przepis ten nie ma swojego realnego 
zastosowania. Brak odpowiednich narzędzi powo-
duje również, że zadanie to jest trudne do realizacji. 
W dużym stopniu jest to również uzależnione od po-
ziomu zaawansowania informatycznych systemów 
wspomagających dane procedury i e-usługi. 

3 Na mocy ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz   
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 183).

4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), s. 68.

Artykuł 220 KPA 
mówi, że organ 
administracji 
publicznej nie 
może żądać 
zaświadczenia, 
ani oświadczenia 
na potwierdzenie 
faktów lub stanu 
faktycznego, 
jeżeli znane są 
one organowi z 
urzędu lub też 
możliwe są one 
do ustalenia 
przez organ 
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Zasada jednorazowości w wybranych krajach UE

Problem wielokrotnego dostarczania do admini-
stracji publicznej tych samych danych przez obywa-
teli, jak i również przez przedsiębiorców, nie ograni-
cza się tylko do skali krajowej, a  dotyczy całej Unii 
Europejskiej. Działania Komisji Europejskiej mają na 
celu zniesienie tej bariery m.in. poprzez wdrożenie 
„zasady jednorazowości” (the ‘once-only’ principle), 
stanowiącej ważny element „Strategii Jednolitego 
Rynku Cyfrowego dla Europy”5. Jest ona jedną z sied-
miu głównych zasad, ujętych w „Planie działania UE 
na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016 – 
2020”6, oraz sukcesywnie realizowanych już przez 
niektóre z krajów Wspólnoty. 

„Zasada jednorazowości” stanowi, że obywatele 
i  przedsiębiorcy przekażą informacje wymagane 
przez administrację publiczną tylko jeden raz. Na-
tomiast administracja publiczna, powinna w następ-
stwie przetwarzać te informacje ( jeśli jest to dozwo-
lone i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych), odciążając w ten sposób obywateli i przed-
siębiorców. W  Europie są już kraje, które skutecz-
nie wprowadziły „zasadę jednorazowości” w  życie, 
określając ją odpowiednio przepisami prawa oraz 
poprzez liczne strategie i inicjatywy. Wśród nich wy-
mienić można m.in. Estonię i Holandię.

W  Estonii, od 2007 roku obowiązują przepisy 
prawne, które zabraniają duplikowania oraz groma-
dzenia przez administrację publiczną tych samych 
danych w pojedynczych rejestrach. Cztery lata póź-
niej wprowadzono również przepisy ustanawiające 
warunki i zasady broniące ogólnej swobody działal-
ności gospodarczej dla przedsiębiorców. Władze ad-
ministracyjne nie mogą wymagać od przedsiębior-
ców dostarczania informacji, które dostępne są już 
w rejestrze publicznym. Zakaz ten dotyczy również 
informacji, które można uzyskać z właściwego reje-
stru innych państw członkowskich UE. W 2011 roku 
stworzony został również specjalny system o nazwie 
X-Road7, który umożliwia szybką wymianę danych 
pomiędzy rejestrami prowadzonymi przez ponad 
400 różnych instytucji publicznych i obejmuje ponad 
1700 usług. Przykładowo, dane z  rejestru urodzeń 
wysyłane są automatycznie do rejestru ludności, 
a następnie do funduszu ubezpieczeń społecznych. 
System X-Road sprawdził się na tyle, że jako pierw-
szy umożliwił automatyczną wymianę danych po-
między Estonią, a Finlandią. 

W  Holandii „zasada jednorazowości” realizowana 
jest w  oparciu o  tzw. System bazowych rejestrów 

(The Stelsel van Basisregistraties), który utworzono 
w  2003 roku. Obejmuje on 12 rejestrów zawierają-
cych dane takie, jak m.in. ogólne informacje o  fir-
mach i  osobach fizycznych, rejestr pojazdów, ad-
resy itp. W  systemie znajdują się zarówno rejestry 
dostępne publicznie, jak i  te dostępne jedynie dla 
uprawnionych podmiotów. Dotyczy to m.in. deklara-
cji podatkowych składanych przez obywateli, gdzie 
potrzebne dane są automatycznie zaciągane z  po-
szczególnych rejestrów i  implementowane bezpo-
średnio w  zeznania podatkowe, które są następnie 
składane w formie elektronicznej. Zasada wykorzy-
stywana jest również w obszarze zdrowia i dotyczy 
elektronicznej karty pacjenta. Lekarz, jedynie za 
zgodą pacjenta, może uzyskać dostęp do jego da-
nych z innych placówek ochrony zdrowia.

W Polsce „zasadę jednorazowości” reguluje wspo-
mniany wcześniej art. 220 KPA. Przykładem jego 
zastosowania jest działający w Polsce od 2009 roku 
portal biznes.gov.pl8. Dzięki bezpośredniej integracji 
z rejestrem CEIDG9, portal ten automatycznie pobie-
ra dane dotyczące przedsiębiorców prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą na terenie 
kraju. Kolejnym przykładem zastosowania Zasady 
jest portal empatia.mpips.gov.pl10, za pośrednic-
twem którego możliwe jest składania wniosków np. 
o tzw. becikowe, 500+, Kartę Dużej Rodziny, czy też 
świadczenia z  Funduszu Alimentacyjnego. Zaanga-
żowanie obywateli w zakresie dostarczania oświad-
czeń ograniczone jest do minimum. Urzędnicy sami 
wymieniają się potrzebnymi danymi.

Warto wspomnieć, że „zasadna jednorazowości” 
w Polsce funkcjonuje również w odniesieniu do pra-
wa podatkowego, a konkretnie w art. 306 d. Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, 
który mówi, że organ podatkowy nie może żądać 
zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie 
faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one or-
ganowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez 
organ11.

„Wizja Europy”

Wspomniane wyżej przykłady ograniczają się jed-
nak do wykorzystania „zasady jednorazowości” na 
poziomie krajowym. Celem Komisji Europejskiej jest 
wdrożenie zasady na poziomie europejskim tj. jed-
nokrotnego przekazania danych przez obywatela 
lub przedsiębiorcę do macierzystego rejestru ad-
ministracji publicznej danego kraju UE, co w następ-
stwie doprowadzić ma do automatycznej wymiany 

5 Ibidem pkt. 1.
6 Ibidem pkt. 2.
7 https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/ (dostęp: 29.10.2018).
8 https://www.biznes.gov.pl/pl/ (dostęp: 29.10.2018).
9 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (dostęp: 29.10.2018).
10 https://empatia.mpips.gov.pl/ (dostęp: 29.10.2018).
11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926), s. 257
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tych danych pomiędzy rejestrami pozostałych kra-
jów Wspólnoty. W  konsekwencji nie będzie to wy-
magało dalszego angażowania obywatela czy przed-
siębiorcy. Zasada jednorazowości w tym kontekście 
dotyczyć ma sektora publicznego, zdrowotnego, 
edukacyjnego oraz biznesu. 

W styczniu 2017 roku, zgodnie z „Planem działania 
UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016 
– 2020”12, uruchomiony został projekt pilotażowy 
o nazwie TOOP (The Once – Only Principle Project)13. 
Jego celem jest zbadanie i  zademonstrowanie 
efektów działania „zasady jednorazowości” w  skali 
ogólnoeuropejskiej, a dokładniej – w aspekcie trans-
granicznym, w obszarze relacji przedsiębiorstw z ad-
ministracją publiczną. W ramach projektu tworzona 
jest unikatowa architektura IT. Do jej stworzenia 
wykorzystywane są moduły oprogramowania (tzw. 
building blocks) programu CEF (Connecting Europe 
Facility)14 oraz poprzednich projektów pilotażowych 
(e-SENS)15, takie jak m.in.: eID, ePODPIS , eDOKU-
MENTY, czy ePRZESYŁKA. Docelowo, architektura 
IT projektu TOOP połączyć ma ze sobą rejestry oraz 
systemy instytucji publicznych krajów Unii Europej-
skiej. Testy usług obejmują trzy obszary pilotażowe: 
transgraniczne e-usługi dla biznesu, elektroniczne 
zamówienia publiczne oraz certyfikaty statku i zało-
gi on-line. 

Pierwszy etap pilotażu rozpoczął się w  czerwcu 
2018 roku i  dotyczył dwóch krajów: Grecji i  Szwe-
cji. Kraje te wymieniły między sobą dane przedsię-
biorstwa w celu złożenia jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) w  ramach postę-
powania w sprawie zamówień publicznych. Kolejne 
pilotaże, w  celu przetestowania elektronicznej ko-
munikacji między organami administracji publicznej 
w Europie, planowane są do uruchomienia w innych 
krajach UE, w tym również w Polsce (reprezentowa-
nej przez Instytut Logistyki i Magazynowania). Ocze-
kiwanym efektem realizacji projektu TOOP będzie 
usprawnienie transgranicznej wymiany danych po-
między przedsiębiorstwami, a administracją publicz-
ną w skali ogólnoeuropejskiej.

Podsumowanie

Szacuje się, że wdrożenie „zasady jednorazowości” 
na poziomie ogólnoeuropejskim może przynieść na-
wet do 5 mld euro średnich oszczędności rocznych16. 
Poza korzyściami ekonomicznymi, przyniesie ona 
również inne korzyści obejmujące swoim zasięgiem 

sektor publiczny, zdrowotny i edukacyjny. Obywate-
lom Unii Europejskiej będzie się żyło lepiej, a dzięki 
bezpiecznej i  szybkiej wymianie danych pomiędzy 
rejestrami, nie będą oni przytłaczani wielokrotnym 
dostarczaniem tych samych danych, bądź dokumen-
tów potwierdzających informacje zawarte już w re-
jestrach publicznych. Zmiana ta dotyczyć będzie 
również sektora biznesu i  związanych z  nim przed-
siębiorców. Skomplikowane procedury administra-
cyjne staną się bardziej przyjazne, a  lista wymaga-
nych dokumentów znacznie się skróci. Obciążenia, 
które skutecznie utrudniają rozwój działalności biz-
nesowej i generują koszty; zarówno po stronie urzę-
du, jak i przedsiębiorcy, staną się przeszłością. 

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych publi-
kacji17. Opisuje zastosowanie „zasady jednorazowości” 
w kontekście krajowym, tj. zastosowanie art. 220 KPA 
w Polsce oraz wskazuje plany związane z wdrożeniem 
jej na skalę ogólnoeuropejską. Artykuł przedstawia 
również przykłady zastosowania zasady w poszczegól-
nych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: TOOP, zasada jednorazowości,   
e-administracja.

The	Once-Only	Principle	Project	–	a	step	
towards	friendly	e-services	for	businesses	

and	citizens

Summary

The article is dedicated to the ‘once-only’ principle 
and its importance for The Once-Only Principle 
Project (TOOP). It is also a continuation of the pu-
blications from previous editions of the Logistyka 
magazine. It showcases examples of the ‘once-only’ 
principle implementation on the national level in 
Poland on the base of art. 220 of the Code of Admi-
nistrative Procedure. The article also presents futu-
re plans for implementation of the principle on the 
European level. Several examples of the ‘once-only’ 
principle implementation in another EU Member 
States are presented. 
Key words: TOOP, the once only principle, e-Go-
vernment.

12 Ibidem pkt. 2 i pkt. 5
13 www.toop.eu oraz www.toop.eu/pl (dostęp: 29.10.2018).
14 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-fundu-

szy/program-laczac-europe/ (dostęp: 29.10.2018).
15 https://www.esens.eu/ (dostęp: 29.10.2018).
16 Study on eGovernment and the reduction of administrative burden: final report/ EY. Danish Technology Institute, European Commission, 2014 r., p. VI.
17 Patrz artykuły: Projekt TOOP szansą dla rozwoju cyfrowych usług publicznych w UE („Logistyka”, nr 1/2018, s. 78), Zasada jednorazowości – wizja przyszłości 

Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie („Logistyka”, nr 2/2018, s. 78), oraz Projekt TOOP – dostarczasz dane tylko raz („Logistyka”, nr 4/2018, s. 77). 
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Jacek Wawrowski - Prezes Zarządu e-file Sp. z o.o. 
„Zasada jednorazowości” to kolejny krok w kierunku rozwoju   
e-usług; w tym e-administracji. Zmiany te niosą za sobą olbrzymie ko-
rzyści dla przedsiębiorców. Są to przede wszystkim: oszczędność czasu 
oraz redukcja niepotrzebnych kosztów dzięki ograniczeniu biurokracji, 
upraszczaniu procesów i bardziej efektywnej organizacji pracy. Dla 
przedsiębiorców chcących skupić się na rozwijaniu własnej działalności 
gospodarczej jest to sprawa kluczowa.

Paweł Pokrywka
Kierownik transportu i spedycji międzynarodowej

Transkap International sp. z o.o.
Zasada Jednorazowości to ogromna szansa dla wielu branż, 
w  tym logistycznej. Polska administracja, kojarzona z  licznymi 
barierami biurokratycznymi powinna czerpać przykład z krajów 
takich jak Estonia i  Finlandia, w  zakresie wdrażania innowacyj-
nych rozwiązań w  usługach publicznych. Sprawny przepływ in-
formacji pomiędzy licznymi rejestrami i bazami danych znacząco 
ułatwiłby przedsiębiorcom realizację wielu spraw. Czy ta wizja 
ma szanse stać się rzeczywistością? To zależy tylko od nas, naszej 
świadomości, otwarcia na nowe technologie i  zaangażowania. 
Warto spróbować.


