
 

 

 

 

 
ZARZĄDZENIE NR 7 

RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
z dnia 23 października 2018 r. 

w sprawie nadania regulaminu Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców oraz § 7 ust. 2 Statutu Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
w związku z § 3 zarządzenia nr 4 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 20 września 
2018 r. w sprawie powołania Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się regulamin Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia nr 7 
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

z dnia 23 października 2018 r.  
 
 
 
 

REGULAMIN RADY PRZEDSIĘBIORCÓW  
PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

§ 1 

Rada Przedsiębiorców (dalej: „Rada”) stanowi organ pomocniczy o charakterze opiniodawczo-
doradczym, działający przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „Rzecznik”). 
 

§ 2 

1. Celem Rady jest wydawanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika.  

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 

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

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

3) stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
zasady wolności działalności gospodarczej;  

4) prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym 
z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. 

 

§ 3 

W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje 
pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw 
przedsiębiorców.  
 

§ 4 

1. Organizacja wchodzi w skład Rady po zaakceptowaniu wniosku o członkostwo albo na podstawie 
zaproszenia do członkostwa w Radzie, przesłanego przez Rzecznika. 

2. Organizacja deleguje swojego przedstawiciela do udziału w pracach Rady. 
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§ 5 

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Rzecznika.  

2. W pracach Rady uczestniczyć organizacje, instytucje oraz osoby zaproszone przez Rzecznika, 
w szczególności przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej.  

3. W ramach Rady mogą działać zespoły robocze o charakterze branżowym albo do spraw 
rozwiązania określonego problemu lub wypracowania wspólnego stanowiska. 
 

§ 6 

1. Koszt organizacji posiedzeń Rady jest finansowany z budżetu państwa, z części 20 – gospodarka. 

2. Organizacje przedsiębiorców i pracodawców oraz inne organizacje i instytucje pokrywają koszt 
udziału w Radzie oraz w zespołach roboczych z własnych środków. 

3. Za prawidłowe działanie Rady odpowiada pracownik Biura Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców wskazany przez Rzecznika.  

§ 7 

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Rzecznik. 
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