biznes.gov.pl

,
*|s*:
#ą" "
l
§:;1'
'::::'

;

to plerwszy W Po[SCe rządowy SetW|S
lnlernetowy, ktorego ceLem;esl kom
pLelsowe wspatc e przedstęD orcow
aclmIntstrac-]l Prowadzony V^eZ
Mln sterstwo Rozwo_]u portaL olerqe
przydatne
wle[e nlormac1l
narzędz a ktore uŁatwrą prowadzenle

.,,.,

aGt

dz alaLnoścl gospodarczą

ź:ź?ź-Ę-.=:-=ż

=#Fffi
#-7!:{fl::E

=|ź
ź=

*uffi

':źa-ź-=Ę?:?:E

4OO ARTYKUŁOW

3oo E-USŁUC

biznes.gov.pl

pomaga przedsiębiorcom

łląf;.łłł=gr.tjź

',",i-{*Lś

150 poRADNIKoW
CENTRUM PONłOCY

W Centrum Pornocy Przeds ęblorcy
nleodptatn e skotzyslasz z w edzy

konsuLlanlow ekspertow, ktorzy
odpowledzą na pylanta z zakresu
zakŁadanla prowadzen a dzlałaI
noścgospodarcze; tł PoLsce

źl

i'_',r'l,'_,::-

ffi

xll*l:}-*

Unia EU.opej§k€

Ęuopejski aundus
Regionnhego

ReMj!

lnstytucje Państwa, w tym Ministerstwo Rozwoju, realizując Strategię narzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
.

podejmują działania zmierzĄące do poprawy jakościstanowionego prawa i jego stosowania, zwiększenia

a takze

efektywnościfunkcjonowania instytucji publicznych,
informacyjno-komunikacyjnych

w zarządzaniu państwem

i

większego wykorzystania technologii

komunikacjiz przedsiębiorcami.

z podjętych przez Ministerstwo Rozwoju działań w zakresie realizacji założen Strategii, jesi
prowadzenie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców - biznes.qorl.pl, stworzonego w oparciu
o zapisy ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swQbodzie działalnościgospodarczej. Zadaniem naszego Portalu
jest przede wszystkim wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców przy rejestracji i prowadzeniu biznesu
iry Polsce. Serwis w sposób prosty i przystępny prezentuje informacje z zakresu zakładania i prowadzenia
własnej firmy, jak równiez umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych w sposób elektroniczny.
Jednym

Serwis biznes.qov,pl to ważne i nowoczesne narzędzie, które wraz z pońalem obywatel.gov.pl staje się
ózęściąnowopowstającego serwisu administracji rządowej.'Nasz senłis zawiera setki artykułów, ponad 900
opisów usług, 30O usług do zrealizowania w pełni online, ponad 100 interaktyłvnych poradników
prowadzących przedsiębiorców przez meandry przepisów i procedur. Biznes.qov.pl to również interaktywne
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, które od 20,t3 roku obsłużyłoblisko B00 tysięcy interakcji z firmami
'l
urzędami. Wyznajemy zasadę, ze jesteśmy dostępni w taki sposób, w jaki poirzebują nas nasi klienci. Od
początku 2017 roku proaktywnie przez teleton informujemy przedsiębiorców o zmiąnach w przepisach
i waznych datach.
Skuteczne działania i pomoc przedsiębiorcom_ąą!ezą nie tylko od organów centralnych, ale również a nawet
głównie od jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego tak ważne jest Państwa zaangażowanie i inicjatywa
w środowisku lokalnym. To Państwo, poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, mogąprzyczynić się

do wzrostu rozpoznawalności serwisu biznes.qov.pl oraz wskazaó, jakie mozliwościdaje nowoczesna
administracja. Korzystanie z portalu, będącego kompleksowym zródłem informacji dla firm, umozliwi
Państwa pracownikom właściwei skuteczne informowanie przedsiębiorców odwiedzających urząd
i

w efekcie przyczyni się do usprawnienia i wzrostu efektywnościpracy samorządu.

