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W. Szpringer, W. Rogowski (red.) Ocena skutków regulacji- poradnik OSR, 

doświadczenia, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2007, M. Błachut, W. Gromski, J. 

Kaczor, Technika prawodawcza, C.H.Beck, Warszawa 2008. 

 Obie prezentowane książki dotyczą tworzenia prawa. Jednak każda z nich koncentruje 

się na innym etapie tego procesu. Zagadnienia dotyczące podjęcia decyzji regulacyjnej są 

przedmiotem rozważań w ramach analizy dokonywania Ocen Skutków Regulacji, kwestie 

zapisania tej decyzji w formie aktu normatywnego zostały szeroko omówione w Technice 

prawodawczej. Pozycja Ocena skutków regulacji- poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy 

jest znakomitą odpowiedzią na brak powszechnej wiedzy w Polsce na temat nowoczesnych 

metod podejmowania decyzji w procesie tworzenia prawa. Autorzy Techniki prawodawczej w 

szczegółowo omawiają kwestie dotyczące poprawnego konstruowania projektów ustaw, 

rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. 

Niewątpliwą zaletą Ocen skutków regulacji  jest umieszczenie rozwiązań przyjętych w 

ramach Reformy Regulacji w perspektywie Law and Economic oraz ich historycznym 

rozwoju w Unii Europejskiej. Takie ujęcie pozwala na lepsze zrozumienie proponowanych 

rozwiązań. W kolejnych częściach autorzy omawiają funkcjonowanie ocen skutków regulacji, 

problemy oceny skutków regulacji w wybranych dziedzinach gospodarki oraz perspektywy 

rozwoju ocen i poradnik dla przygotowujących takie oceny. Zakres publikacji jest bardzo 

szeroki, odnosi się zarówno do teorii, metodologii, jak i praktyki ocen skutków regulacji. 

Przygotowanie rozdziałów przez różnych autorów skutkuje wielością ujęć i szerokim 

spektrum podejmowanej problematyki, niemniej obciążona jest również pewną 

powtarzalnością omawianych kwestii.  

 Cel publikacji, jakim niewątpliwie było wieloaspektowa analiza prezentowanego 

zagadnienia, został niewątpliwie osiągnięty. Ze względu na przyjętą wielowątkowość 

publikacji trudno jest odnieść się do wszystkich poruszanych kwestii, tak szczegółowo, jak na 

to zasługują. Należy podkreślić, że większość autorów, zgodnie ze swoją specjalizacją, 

przyjęła perspektywę nauk ekonomicznych, których cennym uzupełnieniem są rozdziały 

poświęcone praktyce sądowej oraz możliwościom wykorzystania oceny skutków regulacji 

przez Trybunał Konstytucyjny. 

 Ekonomiczna analiza prawa, jako nurt badawczy, nie dąży do integrowania 

badawczych metodo prawnych i ekonomicznych, ani do formułowania ogólnych twierdzeń o 
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prawie. Przedmiotem tych badań są ekonomiczne konsekwencje projektowanego lub 

obowiązującego prawa oraz założenie, iż dobre prawo odpowiada warunkowi adekwatności 

przyjętych środków prawnych do osiągania założonych celów, w szczególności realności 

przyjętego rozwiązania, czyli testu feasibility
1
. Wobec powyższego wyniki tych analiz są 

jednym, ale nie jedynym z obszarów argumentacji w procesie tworzenia prawa jak i ocen jego 

funkcjonowania. Powyższe podejście, wyczerpująco przedstawione w omawianej publikacji, 

niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo nadrzędności przesłanek ekonomicznych nad 

wszelkimi innymi. Co jest równie niepożądane, jak ignorowanie kosztów regulacji prawnych. 

Obok argumentów ekonomicznych współistnieją względy istotne z punktu widzenia nauk 

prawnych. Powyższy dualizm, co do zasady, nie jest przedmiotem prezentowanej publikacji.  

 Zrozumienie rozległej problematyki związanej oceną skutków regulacji umożliwia 

wyczerpująco przedstawiona historia tej idei, opis jej ewolucji oraz wskazanie kontekstu 

polityki tworzenia prawa. Założenia i kryteria oceny skutków regulacji były też w ostatnich 

latach przedmiotem zainteresowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a 

następnie Unii Europejskiej. Położenie akcentu na wymogi racjonalizacji sposobu 

podejmowania decyzji legislacyjnych zaowocowało przyjęciem w ramach Strategii 

Lizbońskiej w marcu 2004 r. postulatu uproszczenia środowiska regulacyjnego.  

Postulat ten opiera się na założeniu, że należy ograniczyć interwencję władzy 

publicznej w sferze regulacji prawnych do działań niezbędnych i skutecznych. Jego realizacja 

spowodowała poszerzenie pojęcia jakości prawa o kryteria konieczności, skuteczności, 

efektywności i proporcjonalności. Uwzględnienie tych kryteriów wymaga oparcia procesu 

podejmowania decyzji regulacyjnej na analizach ekonomicznych i społecznych, w 

szczególności na analizach kosztów poszczególnych wariantów rozwiązań.  

Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji określają zasady oceny kosztów i korzyści 

projektów rządowych. Ich treść odpowiada wymogom Zasad Techniki Prawodawczej, 

precyzując je i wprowadzając szereg wskazań praktycznych. Podmioty uczestniczące w 

przygotowywaniu projektów ustaw są zobowiązane, przede wszystkim, do uwzględnienia 

kryteriów materialnych oraz funkcjonalnych. Główne kryteria funkcjonalne wynikające z 

wytycznych do Oceny Skutków Regulacji to efektywność i proporcjonalność. Założono, iż 

jeżeli byłby zachowywane wymogi racjonalnego podejmowania decyzji regulacyjnej to 

można by domniemywać, że zmiana prawa była by zmianą konieczną. Przyjęcie ograniczeń w 

                                                 
1
 Więcej: A. Bator, Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa, [w:] , [w:] J. Stelmach, M. 

Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna…, s. 25 – 26, 33 – 36 oraz np. E. Łętowska, J. Łętowski, Prawo w 

systemie funkcjonowania państwa, [w:] Wasilowski A. (przewodniczący komitetu red.), Jakość prawa,  Dom 

Wyd. ABC, Warszawa 1996, s. 12-13 
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sposobie podejmowania decyzji regulacyjnej jest narzędziem mającym na celu ograniczenie 

zjawiska inflacji prawa, w szczególności inflacji obciążeń nakładanych na obywateli na rzecz 

organów administracji państwowej. Wprowadzony w ramach regulaminu Sejmu RP 

obowiązek uzasadniania projektów ustaw w swojej treści odpowiada analizom ocen skutków 

regulacji. 

 Konsekwencją przeważającej w publikacji perspektywy nauk ekonomicznych jest brak 

wyraźnego uwzględnienia w procesie analiz propozycji regulacji kryteriów prawnych. 

Opracowane przez Ministerstwo Gospodarki Wytyczne do oceny skutków regulacji odnoszą 

się do nich w sposób niepełny, uwzględniając głównie kryterium prawa wspólnotowego. 

Zgodnie z przyjętymi Wytycznymi do oceny skutków regulacji oceny kosztów i korzyści 

dokonuje się dla wcześniej określonych opcji realizacji celu, czyli alternatyw. Treść 

wytycznych odpowiada wymogom Zasad Techniki Prawodawczej. Podmioty uczestniczące w 

przygotowywaniu projektów ustaw są zobowiązane, przede wszystkim, do uwzględnienia 

kryteriów materialnych oraz funkcjonalnych. Główne kryteria funkcjonalne wynikające z 

wytycznych do Oceny Skutków Regulacji to efektywność i proporcjonalność. Założono, iż 

„przyjmowane przez Państwo rozwiązania legislacyjne i poza legislacyjne powinny 

realizować maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy 

minimalnym obciążeniu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa”
2
.  

Art. 34 Regulaminu Sejmu oraz § 1 Zasad Techniki Prawodawczej nakładają na 

autorów ustaw obowiązki, które prowadzą do realizacji powyższych cech regulacji. Decyzja o 

przygotowaniu projektu ustawy powinna zostać poprzedzona
3
:  

1)  wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej 

interwencji organów władzy publicznej oraz wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany; 

  2)  ustaleniem potencjalnych, prawnych i innych niż prawne środków oddziaływania 

umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów; 

  3)  określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, 

prawnych i finansowych każdego z rozważanych rozwiązań; 

  4)  zasięgnięciem opinii podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy; 

5) dokonaniem wyboru sposobu interwencji organów władzy publicznej. 

W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy, należy: 

                                                 
2
 Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 3 

3
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, Dz. U. nr 100, poz. 908 z 2002r., por.: wymogi uzasadnienia zawarte w art. 34 ust. 2 i 3 

uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tekst 

jednolity, M.P. nr 23, poz. 398 z 2002 r.  
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  1)  zapoznać się z dotychczasowym stanem prawnym, w tym z obowiązującymi ustawami, 

umowami międzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, 

prawodawstwem organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest członkiem, oraz prawem Unii Europejskiej, obowiązującym w regulowanej dziedzinie; 

  2)  ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obowiązujących w danej 

dziedzinie; 

  3)  określić cele, jakie zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej ustawy; 

  4)  ustalić alternatywne rozwiązania prawne, które mogą skutecznie służyć osiągnięciu 

założonych celów; 

  5)  sformułować prognozy podstawowych i ubocznych skutków rozważanych 

alternatywnych rozwiązań prawnych, w tym ich wpływ na system prawa; 

6) określić skutki finansowe poszczególnych alternatywnych rozwiązań prawnych oraz 

ustalić źródła ich pokrycia; 

7) dokonać wyboru optymalnego, w danych warunkach, rozwiązania prawnego; 

8) przeprowadzić konsultacje społeczne.  

Oceny skutków regulacji koncentrują się na kwestiach finansowych i społeczno – 

gospodarczych
4
.  W treści art. 34 regulaminu Sejmu oraz § 1 Zasad Techniki Prawodawczej 

dodatkowym kryterium oceny są skutki prawne. Proponowane rozwiązania regulacyjne, a 

wobec tego również uprzednio analizowane alternatywy muszą być oceniane przez pryzmat 

obowiązującego prawa. W przypadku materii ustawowej chodzi o zgodność z Konstytucją, 

obowiązującymi umowami międzynarodowymi, prawodawstwem organizacji i organów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, oraz prawem Unii 

Europejskiej. Nawet najbardziej optymalna pod względem ekonomicznym propozycja 

regulacji nie może stać się obowiązującym prawem, jeżeli nie będzie spełniała powyższych 

kryteriów prawnych. 

 Przedstawiana publikacja jest ważnym głosem w dyskusji nad problemem 

praktycznego wykorzystania ocen skutków regulacji w procesie tworzenia prawa. W tym 

zakresie dominują dwie płaszczyzny: metodologiczna oraz instytucjonalna. Rozważania nad 

metodologią ocen skutków regulacji wraz z analizą błędów w dotychczas przygotowanych 

ocenach prowadzą autorów między innymi do wniosków o:  

                                                 
4
 Zob. Wytyczne  do Oceny Skutków Regulacji, s. 11 
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- konieczności przyjęcia zróżnicowanej metodologii dla różnych obszarów gospodarki – 

kwestie poruszane w części I oraz szczegółowo zobrazowane w części II – problemy w 

wybranych dziedzinach gospodarki, 

- braku jednolitych, ogólnie przyjętych założeń dotyczących prognoz podstawowych 

wskaźników makroekonomicznych, 

- niepełnego oddzielenia skutków analizowanych rozwiązań od wpływu innych czynników, 

na skutek braku poprawnej metodologii.  

 W tym kontekście szczególną wartość posiadają przedstawione możliwe warianty 

metodologii wraz z przykładami obliczeń, które uwiarygodniają wnioski i propozycje 

autorów. Nie ujmując wartości merytorycznych uwag oraz wniosków wskazujących na 

konieczność szczegółowego rozważenia metod badawczych w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki, należy zwrócić uwagę, że z perspektywy nauk prawnych w literaturze 

ekonomicznej analizy prawa problem metodologii jest ujęty w szerszej perspektywie
5
. Przede 

wszystkim jest ona determinowana założeniem szkoły Law and Economic, które wskazuje, że 

badanie skutków regulacji, chociaż odnoszące się do kryteriów ekonomicznych, jednocześnie 

dotyczą prawa. W efekcie zakładany obszar badawczy podporządkowany jest kryteriom 

założonym na gruncie konkretnego systemu prawa ze szczególnym uwzględnieniem różnic 

pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa. W efekcie problematyka metodologii rozważana 

jest nie tylko w kontekście adekwatności do poszczególnych dziedzin gospodarki, ale przede 

wszystkim do poszczególnych gałęzi prawa i ich instytucji. Zróżnicowanie jest tak daleko 

idące, iż wyodrębnione zostały przykładowo: ekonomiczna analiza prawa karnego
6
. Należy 

mieć nadzieję, że prezentowane uwagi metodologiczne są początkiem opracowania przez 

polskie środowisko naukowe jednolitych narzędzi metodologicznych właściwych dla każdej z 

gałęzi prawa.  

 Wobec powyższych uwag szczególną wartość mają rozdziały: Ocena skutków 

regulacji a praktyka sądowa, T. Czech, A. Werner oraz Możliwości wykorzystania oceny  

skutków regulacji przez Trybunał Konstytucyjny w ocenie konstytucyjności aktów prawnych, 

                                                 
5
 W literaturze amerykańskiej ocena prawa jest dokonywana poprzez kryteria moralne, polityczne, prawne i 

praktycznej dysharmonii oraz efektywności i wydajności - zob. S. Eng, Legislative Inflation and the Quality of 

Law, [w:] L. Wintgens (edited), Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation, proceeding of the 

Fourth Benelux – Scandinavian Symposium on Legal Theory, Oxford – Portland Oregon 2002, s. 69. Zob. A. 

Łopatka, Kryteria ..., s. 35 – 39 i literatura tam powołana. Por. S. Wronkowska, Kryteria oceny prawa, s. 34 – 

44. 

 

 
6
 Zob. B. Brożek, Ekonomiczna analiza prawa karnego, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza 

ekonomiczna…, s. 81 – 99. 
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M. Matczak, P. Pawłowski.  Zdaniem autorów, rola, ocen skutków regulacji w orzecznictwie 

sądowym związana jest z rolą wykładni funkcjonalnej i ograniczona jest głównie ze względu 

na pierwszeństwo wykładni językowej. Determinują ją także niewielki zakres ocen skutków 

regulacji oraz niedostępność materiałów przygotowawczych dla sędziów. Przedstawiony 

obraz kontrastuje zarówno z zasadami jak i oceną wykładni dokonywanej przez sady 

europejskie. Różnice dotyczą zarówno roli wykładni efektywnej związanej z optymalnym 

osiągnięciem celów przez prawodawcę wspólnotowego, jak i mocy obowiązującej 

orzecznictwa europejskiego.  

 Przytoczona argumentacja za użytecznością ocen skutków regulacji do badania prawa 

w kontekstach zasady proporcjonalności, racjonalności w stosowaniu ograniczeń praw i 

wolności oraz zasady równości przez Trybunał Konstytucyjny jest przekonywująca. 

Jednocześnie względy wykładni funkcjonalnej, jak i argumentacja oparta na założeniu 

racjonalności należą do kanonu reguł interpretacji tekstów prawnych. Niemniej przekonanie 

autorów, zgodnie z którym przyjęcie przez Trybunał Konstytucyjny uchybień w zakresie ocen 

skutków regulacji powinno stanowić podstawę orzeczenia i wpłynęłoby pozytywnie na jakość 

dokonywanych analiz, stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Trybunału, który w swoich 

orzeczeniach podkreśla, że nie jest powołany do kontroli celowości, racjonalności lub 

skuteczności rozwiązań legislacyjnych. W obecnym stanie orzecznictwa oznacza to 

jednoznaczną rezygnację z konstytucyjnej kontroli uzasadnień aktów legislacyjnych (Wyrok 

TK  z 31 marca 1998r., sygn. K 24/97 (OTK ZU nr 2/1998, poz. 13). 

 Prezentowane uwagi systemowe w kontekście prognoz pełnego wdrożenia reformy 

regulacji są dowodem na pożądaną współpracę środowisk naukowych i administracji 

publicznej. Przedstawiona w rozdziale 14 propozycja Polskiego Systemu Regulacyjnego 

została oparta na szczegółowej analizie dotychczasowych doświadczeń OECD oraz Unii 

Europejskiej, jak również polskiej administracji. Korzystając z rozwiązań wypracowanych 

przez państwa członkowskie w dziedzinie zarządzania regulacjami i sektorem publicznym, 

autorzy przedstawili propozycję kompleksowego systemu obejmującego wszystkie etapy 

procesu tworzenia prawa z uwzględnieniem oceny prawa ex post. Opracowanie zawiera 

zarówno schematy organizacyjne, przebiegu prac, podziału, jak i formularze mające 

usprawnić procedurę.  

Wydaje się, iż prezentowany schemat, jeżeli miałby stać się podstawą reformy struktur 

administracji państwowej, wymaga ogromnego wysiłku legislacyjnego. Przykładowo 

realizacja postulatu dostosowania reguł funkcjonowania i współdziałania ministrów, Rady 

Ministrów, a także jednostek samorządu terytorialnego do proponowanego podziału 
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kompetencji i obowiązków oznacza konieczność zmian w sposobie organizacji i 

funkcjonowania wielu instytucji. Ponadto zgodnie z ideą tworzenia prawa w oparciu o 

konsultacje społeczne, rozwiązania proponowane w ramach Polskiego Systemu 

Regulacyjnego powinny stać się przedmiotem dyskusji z udziałem zainteresowanych 

podmiotów. 

 Podsumowując, omawiana publikacja jest pionierską i niezwykle istotną pozycją 

zarówno w kontekście podjętej przez Polskę Reformy regulacji, jak i przyjętych na świecie 

tendencji w zakresie procedur legislacyjnych. Przyjęta forma wieloaspektowego omówienia 

problematyki przez różnych autorów może być pewnym utrudnieniem dla czytelników po raz 

pierwszy spotykających się z tymi zagadnieniami. Jednocześnie takie podejście pozwoliło na 

pokazanie bogactwa rozwiązań i doświadczeń, jak również wielości zagadnień i 

zróżnicowania problematyki. Należy mieć nadzieję, iż spełnią się oczekiwania autorów 

wyrażone w przedmowie i książka ta przyczyni się do wznowienia i wzbogacenia publicznej 

debaty o zasadach i metodach tworzenia dobrego prawa. 

 

Pozycja autorstwa M. Błachuta, W. Gromskiego, J. Kaczora, Technika 

prawodawcza, wydana w ramach serii Podręczniki Prawnicze koncentruje się na 

zagadnieniach istotnych dla procesu tworzenia prawa. Autorzy publikacji wyróżniając rodzaje 

znaczenia terminu „technika prawodawcza” – odnoszące się do treści norm oraz do ich formy, 

ograniczają swoje rozważania głównie do kwestii systematyki wewnętrznej aktu 

normatywnego.  W pierwszym rozdziale poruszają kwestie dyrektyw techniki prawodawczej 

w pełnym znaczeniu, prezentując ich enumeratywne wyliczenie oraz wyjaśniając różnice w 

ich typologiach. Brakuje jednak wskazania względów, dla których część z nich pominięto w 

dalszej części opracowania.  

Konstrukcja tekstu jest jasna i przejrzysta, a kolejno omawiane zagadnienia odnoszące 

się do systematyki aktów normatywnych uzupełnionych przykładami. Niemniej przyjęcie 

takiej perspektywy skutkuje pominięciem problematyki związanej z wytycznymi do podjęcia 

decyzji o przygotowaniu projektu ustawy
7
 oraz części zagadnień systematyki zewnętrznej 

aktu normatywnego. Zasady techniki prawodawczej dotyczące komunikatywności tekstu 

prawnego, w szczególności dotyczące reguł użycia prawnego zostały omówione głównie w 

podrozdziałach dotyczących przepisów projektów ustaw. Kwestie systematyki zewnętrznej w 

                                                 
7
 Zob.: § 1 Zasad Techniki Prawodawczej – załącznik do rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. nr 100, poz. 908 z 2002r., por.: wymogi 

uzasadnienia zawarte w art. 34 ust. 2 i 3 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. 

Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tekst jednolity, M.P. nr 23, poz. 398 z 2002 r.  
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aspekcie formalnym ograniczono do upoważnienia do wydania rozporządzenia i 

upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego. Poza zakresem publikacji pozostał 

stosunek ustaw do prawa międzynarodowego, europejskiego oraz częściowo Konstytucji RP.  

Wydaje się, iż podręcznik obejmujący tematykę techniki prawodawczej powinien 

obejmować swoim zakresem wszystkie kwestie istotne dla procesu tworzenia prawa, 

jednocześnie odwoływać się do wszelkich źródeł norm regulujących to zagadnienie. 

Tworzenie prawa jest złożonym procesem, podlegającym uwarunkowaniom zależnym od jego 

etapu. Ujęcie chronologiczne zakłada fazy: 

1. Podjęcie decyzji regulacyjnej – opracowanie polityki. 

2. Zapisanie rozwiązania regulacyjnego w formie właściwej dla aktu normatywnego 

– stworzenie projektu. 

3. Przeprowadzenie procedury stanowienia prawa właściwej dla danego aktu 

normatywnego – wydanie lub uchwalenie przepisów we właściwej formie.  

Technika prawodawcza, szczególnie wobec założeń Strategii Lizbońskiej Unii 

Europejskiej oraz przyjętej przez rząd Reformy regulacji obejmuje wytyczne wszystkich 

etapów tworzenia prawa. Zasady techniki prawodawczej, w szczególności odnoszą się do 

sposobu podejmowania decyzji regulacyjnej, sposobu wyrażania tej decyzji za pomocą języka 

prawnego, redagowania tekstu prawnego oraz budowy tekstów prawnych. Wymogi stawiane 

decyzji regulacyjnej odnoszące się do jej racjonalności i wyboru właściwych środków, co jest 

również przedmiotem Ocen skutków regulacji oraz wynika z art. 34 Regulaminu Sejmu oraz 

§ 1 Zasad Techniki Prawodawczej
8
. Kwestie dotyczące treści i funkcjonowania Ocen skutków 

regulacji są przedmiotem publikacji W. Szpringer, W. Rogowski (red.) Ocena skutków 

regulacji- poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, niemniej autorzy do niej nie odsyłają.  

Zawartość publikacji odnosi się tylko do wybranych kwestii uregulowanych w 

załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  - Zasady techniki prawodawczej. 

Wytyczne zawarte w powoływanym dokumencie odnoszą się do sposobu podejmowania 

decyzji regulacyjnej, sposobu wyrażania tej decyzji za pomocą języka prawnego, 

redagowania tekstu prawnego oraz budowy tekstów prawnych. Zagadnienia techniki 

prawodawczej są częścią rozważań  dotyczących tzw. praktyk rzetelnej lub dobrej legislacji, 

które parlamenty poszczególnych państw przyjęły w formach aktów normatywnych 

                                                 
8
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, Dz. U. nr 100, poz. 908 z 2002r.. Ppor. wymogi uzasadnienia zawarte w art. 34 ust. 2 i 3 

uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tekst 

jednolity, M.P. nr 23, poz. 398 z 2002 r.  
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regulujących poszczególne etapy prac, kodeksów parlamentarnych lub kodeksów etyki 

parlamentarnej.  

W Polsce kwestie tworzenia prawa są regulowane w: 

1) Konstytucji RP (kwestie procesu tworzenia prawa oraz treści aktów normatywnych); 

2) orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego dotyczących reguł przyzwoitej legislacji; 

3) załączniku do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. - 

Zasady Techniki Prawodawczej; 

4) Regulaminie Sejmu;  

5) Wytycznych Prezesa Rady Ministrów do Oceny Skutków Regulacji z 2006r. ; 

6) dokumentach UE dotyczących uproszczenia i poprawienia środowiska regulacyjnego.  

W Konstytucji RP wyrażone są akceptowane społecznie wartości oraz standardy 

sprawiedliwości i słuszności. Nadrzędność postanowień konstytucyjnych sprawia, że 

wyznaczają one granice aksjologicznej jakości prawa i stają się przy tym  podstawą do oceny 

prawa zarówno pod względem materialnym jak i formalnym. Kryteria konstytucyjne nie 

wyrażone expressis verbis w tekście ustawy zasadniczej są natomiast formułowane przez 

Trybunał Konstytucyjny jako zasady przyzwoitej legislacji
9
.  

W aspekcie formalnym treść kryteriów wynika z przepisów określających tworzenie i 

stosowania prawa. Organy powołane do kontroli tych procesów ustalają prawa w procesie 

wykładni w oparciu reguły zaliczane do kultury prawnej – lex interpretandi. Reguły wykładni 

oraz wnioskowania prawnicze służą z jednej strony do określenia wartości, należących do 

wymogów materialnych jakości prawa, z drugiej – pozwalają na dookreślenie wymogów 

formalnych, w szczególności językowych. Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach 

niejednokrotnie wypowiadał się na temat legislacji, twierdząc, iż realizacja zasady 

demokratycznego państwa prawnego wymaga od ustawodawcy zachowania reguł przyzwoitej 

legislacji
10

. Reguły te związane są z zasadą zaufania obywateli do państwa, leżącą u podstaw 

wielu postanowień konstytucyjnych oraz z zasadą praworządności materialnej, która jest 

podstawą określonych obowiązków w sferze działania państwa. W szczególności wynika z 

nich obowiązek kształtowania prawa w taki sposób, aby nie ograniczać praw obywateli, 

konstruując system prawa jasny, spójny  i zrozumiały, dający gwarancję stabilności prawa. 

Zasada zaufania do państwa, wymaga by nie nadawać ustanowionym normom prawnym 

mocy wstecznej. 

                                                 
9
 Więcej: S. Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie TK, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX – 

lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 671-689. 
10

 Za: S. Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji…, s. 671. 
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Reguły przyzwoitej legislacji sformułowane w orzeczeniach Trybunału 

Konstytucyjnego zawierają, po pierwsze, kryteria materialne wyrażone w regule dokonywania 

zmian prawnych w sposób umożliwiający zapoznanie się adresatów ze zmianą prawa przez 

zachowanie odpowiedniego vacatio legis, ochronę praw nabytych, poszanowanie tzw. 

interesów w toku, zakaz działania prawa wstecz, kształtowanie regulacji w sposób, w którym 

uprawnione podmioty mają możliwość skorzystania z przyznanych im uprawnień (reguła 

niestanowienia pozornego prawa). Po drugie, reguły przyzwoitej legislacji określają kryteria 

formalne prawa. Wynikają one głównie z reguł spójności i określoności przepisów prawa - 

przepisy muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, czyli klarowny i 

zrozumiały oraz z reguły logiczności, spójności  i kompletność systemu prawa – przepisy 

prawa muszą być sformułowane w sposób logiczny, spójny oraz nie mogą tworzyć luk ani 

sprzeczności w systemie prawa. 

Powyższe reguły nie są wzorcem kontroli konstytucyjności prawa, jedynie odgrywają 

w nim określoną rolę. Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach podkreśla, że nie jest 

powołany do kontroli celowości, racjonalności lub skuteczności rozwiązań legislacyjnych, co 

oznacza rezygnację z kontroli uzasadnień aktów legislacyjnych. Powyższe reguły w 

rozumieniu orzecznictwa Trybunału nie stanowią zamkniętego katalogu i możliwe jest w 

przyszłości opracowanie nowych reguł, które w określonych okolicznościach pozwolą na 

bardziej skuteczną realizację zasady demokratycznego państwa prawnego. Mają one charakter 

warunkowej powinności, zorientowanej na osiągnięcie celu. Przedstawione względy powinien 

uwzględniać także ustawodawca zwykły, wykonujący i konkretyzujący unormowania 

konstytucyjne. Przyjmowane rozwiązania powinny się składać na określony, spójny i 

funkcjonalny system, a tworzone konstrukcje jurydyczne winny mieć na celu nie tylko 

kwestie poprawności legislacyjnej, ale również rozsądne i sprawiedliwe wyważenie interesów 

wskazanych grup społecznych (Zob. Wyrok TK z 23 z maja 2006r., sygn. SK 51/05 (OTK ZU 

nr 5/A/2006 poz. 58). Powyższym regułom stawiany jest zarzut niedokreśloności, jednak 

szczegółowe wytyczne znajdują się w Zasadach Techniki Prawodawczej oraz w literaturze.  

Naruszenie zasad techniki prawodawczej, w kontekście konieczności zachowania 

przez akt normatywny standardów prawa w państwie prawnym, nie jest podstawą orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego o jego niekonstytucyjności. Podstawą orzeczenia jest naruszenie 

zasady demokratycznego państwa prawnego. Trybunał stoi na stanowisku, że konstruowanie 

aktów normatywnych niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej skutkuje wadliwością i 

niepoprawnością aktu, nie zaś jego niekonstytucyjnością. Jednocześnie naruszenie w jednym 

akcie wielu zasad może spowodować taki stopień wadliwości aktu, który może być 
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przesłanką uznania go za nieodpowadający standardom państwa prawnego. Odmienne w tej 

kwestii jest stanowisko NSA, który naruszenie zasad techniki prawodawczej kwalifikuje jako 

naruszenie podstawowych reguł „ważnego” dokonywania czynności prawnej oraz wiąże z 

nim konsekwencje uznania aktu za nielegalny. Niemniej, uwzględniając fakt, iż istotną rolę 

odgrywa stopień naruszenia zasad techniki prawodawczej, zasady te stają się bezsprzecznie 

wyznacznikiem reguł interpretacyjnych i walidacyjnych dla sędziów 
11

.  

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej tekst prawny powinien spełniać wymóg 

powszechnej komunikatywności, czyli powinien być zrozumiały. Ponadto postulat ten odnosi 

się nie tylko do adresatów norm prawnych, ale i do wszystkich podmiotów, na których 

sytuację prawną dane normy oddziałują. Komunikatywność tą ma zapewnić stosowanie 

właściwego słownictwa oraz nadanie odpowiedniej konstrukcji podporządkowanej 

postulatom zwięzłości, staranności językowej, gramatycznej i logicznej. Wśród zarzutów 

można znaleźć tak skrajne opinie, jak jednego z sędziów Sądu Najwyższego, że „(...) przez 

nieudolne, błędne formułowanie ustawodawca stworzył szereg problemów 

nierozwiązywalnych, o których my sędziowie mówimy, że to „kwadratura koła”(...)
12

. Ich 

powodem jest podkreślana w literaturze niedbałość językowa, niepoprawna składnia, 

niewłaściwe używanie żargonu zawodowego czy profesjonalnego i zapożyczenia językowe
13

. 

Oczywiście w świetle prawa błędy językowe nie wpływają na merytoryczną poprawność 

przepisów, ale niewątpliwie mają znaczenie dla rezultatów interpretacji i jednolitości decyzji 

stosowania prawa
14

 . Dyrektywy języka prawnego zostały w dużej mierze omówione w 

ramach kwestii redagowania przepisów prawnych. Jednak wydaje się, iż przedstawienie ich w 

odrębnym rozdziale, w sposób pełny i systematyczny, oddałoby ich znaczenie dla omawianej 

problematyki. 

 Prezentowany podręcznik niewątpliwie zawiera  rzetelne i jasne wskazówki co do 

stosowania zasad techniki prawodawczej w założonym przez autorów wąskim znaczeniu tego 

terminu. Istotną wartość praktyczną posiadają przykłady poprawnego stosowania konkretnych 

wytycznych. Niemniej tytuł publikacji sugeruje pełne omówienie technik prawodawczej a 

prezentowane treści nie wyczerpują tej problematyki. Czytelnik, który zamierza skutecznie 

podjąć działania w zakresie tworzenia prawa powinien skorzystać z szerszej literatury. Biorąc 

                                                 
11

Tak: S. Wronkowska, O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny, 

Nr 4 (44)/2004, s. 26. 
12

 Wypowiedź prof. Cz. Żuławskiej w dyskusji na konferencji Organizacja procesu legislacyjnego w Polsce, 

Popowo 23-24 listopada 1995r. stenogram dyskusji [w:] Przegląd Legislacyjny – Biuletyn Rady Legislacyjnej  

nr 1(7)/1996 , s. 87 
13

 Tak: Kruk M., Prawo i język, [w:] Wasilkowski A. (red.), Jakość prawa, Warszawa 1996, s. 79 
14

 Por. Gilbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjo-lingwinistycznej, Prace z Nauk Politycznych 

1986, nr 26, s. 103 
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pod uwagę rzetelność i sprawność w przedstawieniu przez autorów wybranej problematyki 

należy mieć nadzieję na poszerzenie niniejszej pozycji o pozostałe kwestie. 


