
Informacja 

Nowe proaktywne uslugi Ministerstwa Rozwoju dia przedsiçbiorców. 

Za162 firmç przez telefon! 

Ministerstwo Rozwoju uruchomilo nowe uslugi dia przedsiçbiorców. Od stycznia 
2017 mona ju2 zarejestrowa wlasn4 firmç przez telefon. Kolejnym udogodnieniem 
jest telefoniczne powiadamianie o zb1iajcych sic, waznych terminach I zmianach w 
przepisach. Nowe uslugi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. 

Usluga telefonicznej rejestracji dziaa1noci gospodarczej dostpna jest pod numerem 
801 055 088. 

Zalóz firme przez telefon - Jak to dzia!a? 
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyiania  zasady rejestracji dziaa1noci 
gospodarczej, przyjmuje dane niezbdne do wypelnienia wniosku i wprowadza je do systemu 
Centralnej Ewidencji I Informacji o DziaTalnoci Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient 
otrzyma sms z numerem wniosku, z którym moze udaé sic do dowolnego urzçdu gminy. 
Urzçdnik wydrukuje wniosek i przedlozy do podpisu. Cal rejestracjç mona wykonaé równiez 
w pelni elektronicznie, wykorzystujc do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Zalóz 
firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwizanie w polskiej administracji publicznej. 

Ministerstwo przypomina o wanych obowi4zkach 
Celem nowych proaktywnych uslug Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie 
przedsiçbiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujce sic sprzeda 	alkoholu i 
odbieraniem odpadów , które do koñca mies4ca majq obowizek zIoenia sprawozdañ. 
Przedsiçbiorcy uzyskajq mm. informacje o tym, jak wykonaé wszystkie obowizki drog 
elektroniunq za porednictwem serwisu biznes.gov.pl. 

Centrum Pomocy Przedsiçbiorcy biznes.gov.pl  
Nowe uslugi realizowane sq przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsibiorcy biznes.gov.pl, 
nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. 
Biznes.gov.pl  to serwis przeznaczony dia osób zamierzajcych prowadzk i prowadzqcych 
dziaIalnoé gospodarcz. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw zwizanych z 

zakadaniem i prowadzeniem dziaIaInoci gospodarczej drogq elektronicznq w sposób latwy i 
intuicyjny oraz uproszczenie formalnoci niezbçdnych do zaoenia i prowadzenia firmy. 
Centrum obsiuguje uzytkowników Centranej Ewidencji I Informacji o Dzia1a1noci 
Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl. 

Kontakt: 
Ministerstwo Rozwoju 
Departament Gospodarki Elektronicznej 
Plac Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa 
tel.: 801 055 088 
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc  
FB: www.facebook.com/biznesgovpl  
WW\'V: www.biznes.gov.pl  
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