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Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
ul. Wilcza 46; 00-679 Warszawa 

Wniosek o interwencję 

1. Instrukcja wypełnienia dokumentu 
 

 1. WYPEŁNIJ WIELKIMI LITERAMI. 

 2. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim. 

2. Dane wnioskodawcy 

 2.1. Dane identyfikacyjne  

Nazwa firmy/Organizacji 

przedsiębiorców 

 

Numer identyfikacyjny                     

  NIP, REGON lub KRS 

2.2. Adres siedziby  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy   -    

 2.3. Dane kontaktowe wnioskodawcy (dane kontaktowe nie są obowiązkowe, ale 
ułatwią kontakt w sprawie wniosku) 

Numer telefonu   

Adres poczty elektronicznej  

 2.4. Dane pełnomocnika (podaj jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika) 

Imię i nazwisko  

 2.5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy (jeśli w sprawie ustanowiłeś 
pełnomocnika to podaj jego adres) 

Ulica  

  Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy   -    

Status przedsiębiorcy: oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Jestem mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców 

 Jestem małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców 

 Jestem średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców  
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3. Treść wniosku  

(Napisz w jakiej sprawie potrzebujesz interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz dołącz wszystkie 

istotne dokumenty które mogą być przydatne w sprawie. Na przykład, jeśli kwestionujesz działanie organów podatkowych 

w Twojej sprawie przybliż ją szczegółowo i dołącz do wniosku właściwe dokumenty. 

 

 



 

Zgłoszenie sprawy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Wniosek pobrano z https://rzecznikmsp.gov.pl/ 

Strona 3 z 3 
 

4. Podstawa prawna 

Art. 10 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 

5. Załączniki (np. decyzje organów, wyroki sądów wydane w sprawie) 

1. załączniki: 

 

 

 

 

6. Data i podpis wnioskodawcy 

   
Data   -   -      

  DD-MM-RRRR 

 

 

 

Podpis 
 

Podpis przedsiębiorcy zgodnie z reprezentacją (np. wynikającą z KRS) 

 

Udzielam pełnomocnictwa: 

(dane pełnomocnika): 

_____________________________________________________________________do reprezentowania 

(nazwa/firma przedsiębiorcy): 

________________________________________________________ w postępowaniu przed Rzecznikiem 

Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku ze złożonym wnioskiem. 

 

Podpis 
 

Podpis przedsiębiorcy zgodnie z reprezentacją (np. wynikającą z KRS) 

 


