
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ MISIA 
 
My przedsiębiorcy jesteśmy prostymi ludźmi i często nie rozumiemy waszych 
wysublimowanych wywodów na temat „ułatwiania” nam działalności 
gospodarczej. Wolimy konkrety. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą  
o wypełnienie tej prostej ankiety, która wielu z nas pomoŜe podjąć decyzję 
wyborczą. Z rodzinami jest nas 4,5 miliona ludzi. 

 
PRAWO GOSPODARCZE 
 TAK NIE 
Czy Partia opowiada się za modelem „EU+0” (Ŝadnych innych regulacji 
niŜ OBOWIĄZKOWE wynikające wprost z prawa europejskiego)? 

  

Czy Partia będzie głosowała za jakimikolwiek nowymi regulacjami 
działalności gospodarczej nie wymaganymi OBOWIĄZKOWO przez UE? 

  

Czy partia planuje przywrócić tzw. Ustawę Wilczka (po usunięciu z niej 
KILKU paragrafów niezgodnych z obowiązującym prawem UE)? 

  

 
SĄDOWNICTWO GOSPODARCZE 
 TAK NIE 
Czy Partia opowiada się za podzieleniem spraw gospodarczych na małe 
i duŜe (od wysokości kwoty sporu) i rozstrzyganiu tych pierwszych przez 
jednego sędziego na jednym posiedzeniu na podstawie dowodów 
przedstawionych przez strony? 

  

Czy  Partia opowiada się za przerzuceniem cięŜaru dostarczenia 
dowodów przez strony sporu gospodarczego, jak w sądownictwie 
arbitraŜowym? 

  

Czy Partia opowiada się za prowadzeniem spraw gospodarczych w 
systemie „dzień po dniu”? 

  

Czy Partia opowiada się za zamianą systemu doręczeń sądowych na 
doręczenia przez gońców sądowych lub lokalną policję? 

  

 

PODATKI 
 
 TAK NIE 
Czy Partia jest za wprowadzeniem dwóch moŜliwości prowadzenia 
księgowości według metody memoriałowej lub kasowej, ze swobodą 
wyboru dla przedsiębiorstw? 

  

Czy Partia opowiada się za zdjęcie odpowiedzialności z przyjmującego 
fakturę VAT za niezapłacenia podatku VAT przez wystawiającego? 
 

  



Czy Partia będzie głosowała za podniesieniem jakiegokolwiek podatku 
związanego z działalnością gospodarczą w czasie pokoju? 

  

Czy Partia opowie się za podatkiem od funduszu płac ryczałtowo 
opłacanym przez przedsiębiorcę ze wszystkich tytułów wynagrodzeń  
(zamiast tzw. PIT-ów)? 

  

Czy Partia opowie się za podatkiem VAT w jednej wysokości (poza 
OBOWIĄZKOWYMI regulacjami UE)? 

  

Czy Partia opowie się za zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości do 
1% obrotu? 

  

 

KOSZTY PRACY 
 TAK NIE 
Czy Partia będzie głosowała za podwyŜszeniem kosztów pracy z 
jakiegokolwiek tytułu? 

  

Czy Partia zrobi cokolwiek w kierunku obniŜenia kosztów pracy?   

Czy  Partia opowie się za podniesieniem płacy minimalnej?   

Czy Partia opowie się za jakąkolwiek nową regulacją w zakresie 
stosunków pracy? 

  

 
BIUROKRACJA 
 TAK NIE 
Czy Partia jest za zlikwidowaniem konieczności nadawania nr REGON?   
Czy Partia jest za zamiana obowiązku uzyskania zaświadczenia o 
prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz oświadczenia o 
rozpoczęciu działalności gospodarczej? 
 

  

Czy Partia jest za wprowadzenie prawa, Ŝe Ŝaden urząd nie moŜe Ŝądać 
od przedsiębiorcy dokumentu będącego w posiadaniu innego urzędu? 

  

Czy Partia jest za zamianą obowiązku uzyskania zaświadczenia o 
prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz oświadczenia o 
rozpoczęciu działalności gospodarczej. 
 

  

Czy  Partia jest ze rejestracja spółki w KRS bez merytorycznej analizy 
dokumentów spółki przez sędziów oraz wprowadzenie moŜliwości, Ŝe 
spółka moŜe działać na zasadach ogólnych (tj. Kodeksu Spółek 
Handlowych i Kodeksu Cywilnego)? 

  

Czy Partia jest za traktowaniem „przedmiotu działalności” firmy lub spółki 
wyłącznie do celów informacyjnych i statystycznych, i nie wiązanie tej 
informacji z faktycznym przedmiotem działalności spółki i moŜliwością 
prowadzenia przez nią innych działań, niŜ na początku zadeklarowane? 
 

  

Czy Partia jest za likwidacja konieczności przedkładania umowy najmu 
lokalu w momencie ubiegania się o wpis ewidencji lub do KRS? 

 

  

Czy Partia jest za umoŜliwieniem przedsiębiorcy rejestrowania 
działalności gospodarczej w wybranej przez siebie gminie, gdzie 
rzeczywiście prowadzi działalność, a nie zmuszanie go do rejestracji 
gdzie jest „zameldowany”? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



KONTROLA SĄDOWA DECYZJI URZ ĘDÓW 
SKARBOWYCH 
 TAK NIE 
Czy Partia jest za wprowadzeniem rzeczywistej kontroli pracy Urzędów 
skarbowych, poprzez zatwierdzanie decyzji US przez Sądy w sytuacji 
wniesienia sprzeciwu przez podatnika? 

  

 

BARIERY INWESTYCYJNE 
 TAK NIE 
Czy Partia zamierza zlikwidować co najmniej połowę procedur 
koniecznych do faktycznego rozpoczęcia inwestycji? 

  

Czy Partia zagłosuje za jakąkolwiek nową procedurą w zakresie 
rozpoczynania inwestycji? 
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PROSIMY O ODPOWIEDŹ DO 29 WRZEŚNIA 2011 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


