




Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw, 
których celem jest zreformowanie i 
uproszczenie przepisów dotyczących 
prowadzenia działalności. 



Sukcesy Konstytucji Biznesu
Wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu 
Skarbowego 
w Bartoszycach, odwołanie naczelnika z funkcji

Rzecznik złożył wniosek o ukaranie naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Mechanik 
samochodowy padł ofiarą prowokacji. Działania 
naczelnik US łamały przepisy Konstytucji Biznesu 
i były skrajnym naruszeniem zaufania 
przedsiębiorców do administracji publicznej. 



Sukcesy Konstytucji Biznesu
• Złożenie wniosku do premiera o wydłużenie 

terminu rejestracji 
dla beneficjentów „Małego ZUSu”

• Ponad 127 000 tysięcy zgłoszeń do „Małego ZUSu”

• Konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy 
Rzeczniku Małych i Średnich.



Sukcesy Konstytucji Biznesu
Wniosek Rzecznika do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania
kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez
pracowników.

Wniosek Rzecznika do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej o podjęcie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i zastosowanie
zmian: osoby współpracujące z osobami fizycznymi, mają prawo
wyboru możliwości przystąpienia do dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego.

Więcej na: https://rzecznikmsp.gov.pl/aktualnosci/

https://rzecznikmsp.gov.pl/aktualnosci/


Sukcesy Konstytucji Biznesu

Wyrok NSA przychylny przedsiębiorcy. NSA wydając
wyrok powołał się na Konstytucję Biznesu. W
wyroku przywołał zasadę: co nie jest zabronione,
jest dozwolone. Wyrok NSA: „niedopuszczalna jest
sytuacja, w której ktoś zakłada biznes, by potem
musiał go zamykać – gdy nie ma ku temu podstawy
prawnej, a ograniczenie swobody wynika jedynie z
decyzji podjętej przez lokalny organ administracji”.



Sukcesy Konstytucji Biznesu

Ministerstwo Finansów wycofało się z 
pomysłu „paragon przed płatnością” –



Zasady ogólne Prawa Przedsiębiorców

- „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”

- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

- pewność prawa

- rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy

- pogłębianie zaufania, proporcjonalność, równe traktowanie



Urząd Rzecznika



Główne zadania Rzecznika MŚP

• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych
i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności
gospodarczej;

• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi,

których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
• działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności

gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz
prawa gospodarczego.



Kompetencje Rzecznika MŚP:
Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym:

• żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia
informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych
przedsiębiorców;

• wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w
razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

• występowania do urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych
szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gosp.;

• w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy,
możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do NSA i SN.



Jak działa Rzecznik



Jak działa Rzecznik?

Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rzecznik:
• wskazuje wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
• przekazuje sprawę do odpowiedniego organu;
• odmawia podjęcia czynności, o czym, uzasadniając swoje 

stanowisko, zawiadamia wnioskodawcę;
• podejmuje interwencję.





Rada przedsiębiorców

• jest organem pomocniczym Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców o
charakterze opiniodawczo doradczym

• zrzesza organizacje przedsiębiorców i pracodawców

• członkami Rady Przedsiębiorców mogą być organizacje pracodawców i
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, których
jednym z celów statutowych jest ochrona praw przedsiębiorców



Rada – opiniowanie:

• projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz
zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie
lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności
gospodarczej

• stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady
wolności działalności gospodarczej

• prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym
z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności
w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego



Oddziały



Oddział - Kraków

• Krakowski oddział oficjalnie został otwarty 6 grudnia 2018r.

• Właściwość miejscowa obejmuje województwa: małopolskie,
podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie

• Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP w Krakowie jest
Grzegorz Piątkowski, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora
Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków.



Kontakt:

adres: ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

www:  rzecznikmsp.gov.pl

email: krakow@rzecznikmsp.gov.pl

tel:  + 48 721 721 930
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