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"Skrzydła Biznesu" dla firm z sektora MSP
Ostatnia aktualizacja: 2010-11-19
- Dobra pozycja Polski na światowej mapie gospodarczej to przede wszystkim zasługa
naszych przedsiębiorców z sektora MSP. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania
legislacyjne proponowane przez MG ułatwią im prowadzenie działalności i pozwolą dalej
się rozwijać - powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas gali „Skrzydła
Biznesu”. Spotkanie odbyło się 18 listopada 2010 w Warszawie.
Wiceminister Baniak przypomniał, że resort gospodarki przygotował projekt ustawy zmniejszającej
liczne bariery administracyjne, który zyskał już akceptację Komitetu stałego Rady Ministrów. –
Dokument konsultowaliśmy z partnerami społecznymi, co pozwoliło nam uwzględnić uwagi
przedsiębiorców związane m.in. z trudnościami przy zakładaniu i prowadzeniu firmy – powiedział.

Wiceminister podkreślił, że głównym założeniem ustawy jest zmiana podejścia państwa do
obywatela. – W ponad 200 odchodzimy od kultury zaświadczeń. Proponujemy natomiast by
przedsiębiorca mógł składać stosowne oświadczenia – dodał. Jako przykład podał wpis do ewidencji
działalności gospodarczej i wypis KRS, gdzie zgodnie z nowymi zasadami wystarczy podać jedynie
numery odpowiednich rejestrów.
Wiceszef resortu gospodarki zaznaczył także, że równolegle z pracami nad ustawą o ograniczaniu
barier w MG trwa opracowywanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. – 7 dni
roboczych na udzielenie odpowiedzi przedsiębiorcy przez „organ właściwy” na pytanie zadane przez
punkt kontaktowy czy bardziej elastyczne przepisy związane z Centralną Ewidencją Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), to tylko niektóre ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy
prowadzą swój biznes w Polsce – powiedział wiceminister Baniak.

Wiceminister Rafał Baniak wręczył również wyróżnienia i statuetki „Skrzydła Biznesu”, przyznane
firmom z sektora MSP, które poradziły sobie w trudnych warunkach rynkowych.
***
Organizatorem rankingu „Skrzydła Biznesu” jest Dziennika Gazeta Prawna.
Więcej informacji:
http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu/index.php [1]
Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/12067
Odnośniki:
[1] http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu/index.php
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