
Nowy Sącz, 11 stycznia 2018 r. 

 

Szanowna Pani  

Jadwiga Emilewicz 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

 

 

  List otwarty przedsiębiorców z Nowego Sącza i okolic do nowej 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

 

 Szanowna Pani Minister! 

 Gratulujemy Pani objęcia teki Minister Przedsiębiorczości i Technologii. 

Mamy nadzieję, że Pani praca na tym stanowisku będzie długofalowo realnym 

wsparciem dla polskich przedsiębiorców. 

 W piątek 12 stycznia 2018 r. sejmowa Komisja ds. Deregulacji 

rozpatrywad będzie opracowany jeszcze przez Ministerstwo Rozwoju projekt 

Ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W związku ze 

zgłoszeniem obywatelskiej poprawki do tej ustawy zawierającej propozycję 

zlokalizowania Biura Rzecznika w Nowym Sączu jako przedstawiciele lokalnych 

środowisk przedsiębiorców i pracodawców zwracamy się do Pani Minister 

 z apelem o wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy. Jest dla nas rzeczą oczywistą, 

że bez politycznego poparcia dla tego projektu przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii parlament nie zdecyduje się podjęcie tej 

odważnej i potrzebnej decyzji.  

 Sukcesy nowosądeckiego biznesu wydają się najlepszym dowodem na to, 

że właśni w naszym regionie bije serce polskiej przedsiębiorczości. Rzecznik 

Przedsiębiorców musi byd blisko przedsiębiorców właśnie, a nie urzędników  

i polityków!  

 Zlokalizowanie Biura Rzecznika w Nowym Sączu będzie jednak nie tylko 

symbolicznym wsparciem dla naszego miasta, ale bardzo istotnym impulsem 

dla jego rozwoju. Podkreślid należy, że projekt Ustawy przewiduje  budżet dla 



Biura na poziomie 18 000 000 złotych rocznie. W porównaniu do budżetów 

miast do 0,1% budżetu Warszawy i aż 3,4% budżetu Nowego Sącza! Wierzymy, 

że 75 miejsc pracy stworzonych w ten sposób w naszym regionie będzie nie 

tylko szansą na transfer wiedzy i doświadczeo lokalnych przedsiębiorców  

i pracowników naszych firm do administracji publicznej, ale też będą szansą na 

powrót do Nowego Sącza wielu zdolnych osób, które dziś mieszkają i pracują  

w innych miejscach Polski i świata, a które chciałyby wrócid do rodzinnego 

miasta. 

 Bezprecedensowa skala rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie 

sprawia, że Nowy Sącz bywa nazywany „miastem milionerów”. Nie byłoby to 

możliwie, gdyby nie odważna decyzja władz paostwowych przed 60 laty, kiedy 

rozpoczęto tzw. eksperyment nowosądecki. Wierzymy, że w wolnej Polsce 

władze Rzeczypospolitej – Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Sejm 

RP – zdecydują się na równie odważną decyzję, która w naszym regionie może 

przynieśd wymierne korzyści, a dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej 

będzie symbolem odwrotu od nadmiernej centralizacji kraju. 

 

Z wyrazami szacunku 

   


