
Inforinacja

Nowe proaktywne ustugi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiebiorcow.
Zatoz firrn^ Przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomito nowe ustugi dla przedsiebiorcow. Od stycznia
2017 mozna juz zarejestrowac wtasna firme przez telefon. Kolejnym udogodnieniem
jest telefoniczne powiadamianie o zblizajqcych sitj, waznych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe ustugi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Ustuga telefonicznej rejestracji dziatalnosci gospodarczej dostejma jest pod numerem
801055088.

Zatoz firmtj przez telefon - Jak to dziata?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjasnia zasady rejestracji dzialalnosci
gospodarczej, przyjmuje dane niczb^dne do wypemicnia wniosku i wprowadza je do systemu
Centralnej Kwidencji i Informacji o Dziatelnosci Gospodarczej (CEIDGj. Po rozmowie, klient
otrzyma sms z numerem wniosku, z ktorym mozc udac sie^ do dowolnego urzcjdu gminy.
Urz^dnik wydrukuje wniosck i przedtozy do podpisu. Catq rejestracje. mozna wykonac rowniez
w pelni elektronicznie, wykorzystujqc do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Zatoz
firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiqzanie w polskicj administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o waznych obowiqzkach
Celem nowych proaktywnych uslug Ministerstwa Rozwoju jest aktywno informowanie
przedsiebiorcow.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujace sie^ sprzedazq alkoholu i
odbicraniem odpadow , ktore do kofica miesi^ca majq obowia.zck z^ozenia sprawozdari.
PrzedsiQbiorcy uzyskajq m.in. informacje o tym, jak wykonac wszystkie obowiazki drogq
elektroniczny za posrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsi^biorcy biznes.gov.pl
Nowe usJugi realizowane sq przcx nowoczesne Centrum Pomocy Przedsie^biorcy biznes.gov.pl,
nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju,
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osob zamierzajqcych prowadzic i prowadz^cych
dziafalnosc gospodarczq. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw zwiqzanych z
zaWadaniem i prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej drog^ elektroniczna. w sposob latwy i
intuicyjny oraz uproszczenie formalnosci niezb^dnych do zatozenia i prowadzenia firmy.
Centrum obshiguje uzytkownikow Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.
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