
Komunikat 

po posiedzeniu Rady Naukowej 

przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

które odbyło się w dniu 28 września 2022 r. 

 

W dniu 28 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

Posiedzenie prowadził Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP odpowiedzialny 

za prace Rady Naukowej. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału 

Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Mateusz 

Zaremba – Koordynator Gabinetu Rzecznika w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

prof. dr hab. Jan Klimek – Przewodniczący Rady Naukowej oraz jej członkowie. Skład Rady stanowi 

załącznik do Komunikatu. 

Rada omówiła zmiany, jakie w ostatnim kwartale zaszły w otoczeniu sektora MŚP. W szczególności 

przedyskutowany został wpływ znacznego wzrostu cen energii elektrycznej na sytuację małych i 

średnich przedsiębiorców. Rada wskazała na pilną potrzebę działań osłonowych w tym zakresie, które 

mogłyby pomóc w powstrzymaniu negatywnych konsekwencji wynikających z podniesienia kosztów 

produkcji i tym samym kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rada podkreśliła, iż cena energii elektrycznej wpływa na całą gospodarkę i jej wzrost podniesie ceny 

wszystkich innych usług i towarów. Tym samym wpłynie bezpośrednio na dalsze zwiększenie się 

poziomu inflacji, który już obecnie jest bardzo wysoki. 

Rada zwróciła ponadto uwagę, że w warunkach bardzo szybkiego wzrostu kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej decyzje podejmowane przez przedsiębiorców nie mogą być w pełni 

racjonalne, a taka sytuacja dodatkowo obniżać będzie efektywność naszej gospodarki, która aktualnie 

znajduje się na drodze w kierunku recesji mogącej zagrozić egzystencji znacznej części małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Rada wskazała również, że rosnące koszty energii elektrycznej mogą przełożyć się na wzrost tzw. 

„szarej strefy”, która jest niekorzystnym zjawiskiem, zarówno dla przedsiębiorców działających 

oficjalnie, jak i dla całego państwa.  

Biorąc powyższe czynniki pod uwagę Rada rekomenduje uznanie sektora MŚP za sektor wrażliwy i 

udzielenie mu wsparcia w postaci ograniczenia poziomu cen energii elektrycznej lub w postaci 

bezzwrotnego dofinansowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa w najbliższym czasie nie powinny być 

też obciążane żadnymi nowymi ciężarami, a zmiany przepisów prawa ich dotyczących powinny być 

ograniczone do minimum i poprzedzone rzetelną oceną skutków ekonomicznych. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

 

Skład Rady Naukowej 

przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 

▪ prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa) – Przewodniczący Rady Naukowej 

▪ prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) 

▪ prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) 

▪ prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku) 

▪ prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk) 

▪ dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) 

▪ dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. SWPS (SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny w Warszawie) 

▪ dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 

Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi) 

▪ dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

▪ dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

▪ dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) 

▪ dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

▪ dr hab. Tomasz Długosz (Uniwersytet Jagielloński) 

▪ dr hab. Marcin Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

▪ dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak (Politechnika Poznańska) 

▪ dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

▪ dr Dariusz Kowalski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) 

▪ dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

▪ dr inż. Magdalena Zwolińska- Ligaj (Akademia Bialska Nauk Stosowanych) 

 


