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Ocena skutków regulacji (OSR) polega na badaniu ekonomicznych i społecznych 

konsekwencji proponowanych lub istniejących uregulowań prawnych. Analizy tego typu 

mieszczą się w dziedzinie nauki zwanej „prawo i ekonomia” (ang. law and economics) , która 

powstała w Stanach Zjednoczonych i bardzo pręŜnie rozwija się juŜ od ponad ćwierćwiecza. 

Historycznie procesy rozwoju myśli ekonomicznej oraz prawniczej przez całe wieki 

przebiegały równolegle i niezaleŜnie od siebie. Znajduje to swój wyraz chociaŜby w 

rozłączności funkcjonalnej pomiędzy wydziałami prawa oraz ekonomii na uniwersytetach. 

Trzeba jednak zauwaŜyć, iŜ w swej istocie zarówno prawo, jak i ekonomia mają wiele 

wspólnego. Obie dyscypliny stawiają sobie za cel zrozumienie szeroko pojętego zagadnienia 

instytucji społecznych. Oprócz wspólnego celu poznawczego, posiadają równieŜ znaczne 

ambicje o charakterze normatywnym, gdyŜ chcą znaleźć sposoby poprawy funkcjonowania 

instytucji. Wydaje się zatem dość naturalne, Ŝe we współczesnych badaniach naukowych w 

zakresie prawa oraz w praktyce legislacyjnej zaczęto coraz szerzej wykorzystywać narzędzia i 

sposoby analizy stosowane w ekonomii. KsiąŜka pod redakcją W. Szpringera i W. 

Rogowskiego wpisuje się właśnie w nurt badań w zakresie prawa i ekonomii. Jest to 

niewątpliwie nowatorska publikacja w literaturze polskiej i zasługuje na szczególną uwagę. 

Praca składa się z czterech części. W pierwszej części złoŜonej z pięciu rozdziałów, 

Autorzy koncentrują się na funkcjonowaniu procedury oceny skutków regulacji. W rozdziale 

pierwszym, W. Rogowski i W. Szpringer przedstawiają genezę koncepcji OSR w Polsce oraz 

wskazują na zasadnicze problemy metodologiczne z nią związane. Autorzy zwracają uwagę 

na istotną rolę ekonomii, a szczególnie mikroekonomii przy ocenie uregulowań prawnych, 

słusznie jednak podkreślają, iŜ „traktowanie efektywności ekonomicznej jako jedynego 

kryterium oceny prawa” (s. 18) jest daleko idącym uproszczeniem, które moŜe prowadzić do 

błędnych wniosków. Jednocześnie postulują uzupełnienie całości oceny o „prawną analizę 

ekonomii”. Warto byłoby jeszcze szerzej rozwinąć ten wątek. 
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W rozdziale drugim, W. Orłowski opisuje metodologię OSR zaproponowaną w Polsce 

w 2001 r. U jej podstaw leŜała z jednej strony zasada zapewnienia odpowiedniej 

szczegółowości i spójności analiz, a z drugiej – precyzyjnego określenia odpowiedzialności 

za ich wykonanie oraz procedury kontroli. Autor jasno prezentuje ramy analizy w procesie 

OSR opisując najpierw jej wersję uproszczoną, a następnie – pełną. Rozdział zamyka schemat 

mechanizmu przełamywania impasu, który jest istotnym elementem całej procedury, ze 

względu na zaangaŜowanie wielu róŜnych grup i jednostek w OSR. Wiele szczegółowych 

rozwiązań zostało przyjętych stosunkowo ad hoc, z powodu istniejących ograniczeń 

kadrowych oraz ogólnych uwarunkowań społeczno-politycznych. 

W rozdziale trzecim, R. Zubek analizuje polską praktykę oceny skutków regulacji w 

Polsce w latach 2001-2005 na tle praktyki międzynarodowej. Autor wskazuje na trzy główne 

grupy przyczyn słabości OSR w Polsce. Po pierwsze, w praktyce wyniki OSR bardzo rzadko 

rzetelnie i dokładnie obrazują obciąŜenia nakładane na wszystkich adresatów regulacji. Po 

drugie, analiza oddziaływania na rynek pracy, konkurencyjność i rozwój regionalny 

sprowadza się zwykle do ogólnikowych opisów potencjalnych korzyści z regulacji. Wreszcie 

po trzecie, brak jest politycznej determinacji do wdraŜania OSR, nie ma rzeczników OSR w 

ministerstwach oraz wewnątrz rządu. Jest to bezpośrednia i celna diagnoza sytuacji, z której 

naleŜałoby natychmiast skorzystać. 

W rozdziale czwartym, K. Karpińska kontynuuje rozwaŜania z rozdziału trzeciego na 

temat praktyki funkcjonowania OSR w Polsce w latach 2001-2006. Stwierdza, Ŝe pomimo 

istniejących słabości bez wątpienia nastąpiła poprawa w zakresie metodologii OSR, zarówno 

zakresie jakości ocen, jak i ram instytucjonalnych. MoŜna stąd wyciągnąć wniosek, iŜ 

generalny kierunek rozwoju OSR jest dobry, ale konieczne jest bardziej konsekwentne i 

rzetelne podejście do tego zagadnienia przez rządzących. 

 W rozdziale piątym, M. KałuŜyńska prezentuje stosowaną w Komisji Europejskiej 

praktykę zintegrowanej oceny skutków projektowanych zmian legislacyjnych lub nowych 

posunięć w polityce gospodarczo-społecznej. Autorka wskazuje, Ŝe ocena jest ściśle 

powiązana z cyklem prac nad strategicznym planowaniem i prognozowaniem. Niestety 

zauwaŜa się brak tego rodzaju koordynacji w praktyce OSR w Polsce. Sprawia to, iŜ nawet 

stosunkowo niezłe rozwiązania cząstkowe są niejednokrotnie niekorzystne lub wręcz 

sprzeczne z polityką rządu i interesem ogólnospołecznym. Autorka zwraca równieŜ uwagę, Ŝe 

stosowane w KE procedury oceny obejmują równieŜ konsultacje zewnętrzne oraz publiczną 

prezentację wyniku końcowego, co bardzo korzystnie wpływa na końcową spójność 

uregulowań prawnych. Wzorce te naleŜałoby w szerszym zakresie wykorzystać w Polsce. 
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Jak juŜ wspomniano, część pierwsza recenzowanej ksiąŜki stanowi dobre źródło 

informacji na temat istoty OSR, a takŜe zawiera analizę ogólnych problemów związanych z 

praktycznym stosowaniem róŜnych metod oceny. Jest to doskonały punkt wyjścia do dalszych 

badań nad optymalizacją procesu OSR. Z jednej strony, zidentyfikowane problemy moŜna 

poddać dalszej analizie teoretycznej, zaś z drugiej – moŜna je wykorzystać do sformułowania 

konkretnych szczegółowych rozwiązań praktycznych. 

W drugiej części ksiąŜki prezentowane są praktyczne zastosowania OSR w róŜnych 

dziedzinach gospodarki kraju. W rozdziale szóstym, D. Poznańska koncentruje się na sektorze 

finansów publicznych. Biorąc pod uwagę istniejące słabości stosowania OSR, Autorka 

przedstawia propozycje kilku stosunkowo łatwych do zastosowania rozwiązań, których 

wprowadzenie pozwoliłoby na podniesienie jakości oceny skutków regulacji w tej i innych 

dziedzinach. 

P. Kłosiewicz, w rozdziale siódmym, rozwaŜa funkcjonowanie OSR w zakresie aktów 

prawnych dotyczących sektora finansowego. Autor zbadał oceny skutków regulacji dokonane 

w odniesieniu do kilku projektów ustaw dotyczących funkcjonowania sektora finansowego i 

doszedł do wniosków potwierdzających ogólnie stwierdzone mankamenty systemu OSR. W 

szczególności, wyraźnie uwidacznia się wykorzystywanie OSR jako ”przedłuŜenie” 

uzasadnienia projektu danej ustawy, zamiast dokonania obiektywnej i wszechstronnej oceny 

wielorakich jej konsekwencji. Na zakończenie tego rozdziału Autor proponuje podjęcie 

konkretnych działań mających na celu usunięcie ewidentnych błędów w stosowaniu 

procedury OSR. 

W rozdziale ósmym, W. Springer analizuje kluczowe dylematy OSR w zakresie 

ochrony konkurencji i konsumenta oraz w komunikacji elektronicznej. Autor wysuwa tezę, Ŝe 

OSR w tym zakresie jest ułomna, gdyŜ nie uwzględnia szerokiego kontekstu oraz wielu 

istotnych czynników. Podejmowane działania mają charakter pozorny i realizują cele 

odmienne od deklarowanych przez twórców projektu. Pojawia się zatem ryzyko „zachowań 

nieetycznych” (ang. moral hazard). Prawo antymonopolowe jest szczególnym przypadkiem 

legislacji, która moŜe powodować niepoŜądane skutki znacznie przewyŜszające korzyści z 

zastosowania regulacji. Natomiast posługując się przykładem zastosowania OSR w zakresie 

komunikacji elektronicznej, Autor słusznie zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia 

dynamiki rynku. Po raz kolejny uwidacznia się więc złoŜoność wszelkich ocen skutków 

regulacji w odniesieniu do zmieniających się struktur rynkowych. Jednocześnie jest to 

argument za szerszym wykorzystaniem wiedzy ekonomistów, w szczególności 

mikroekonomistów, do analizy konsekwencji planowanych uregulowań. 
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W rozdziale dziewiątym S. Kasiewicz i W. Rogowski koncentrują się na roli 

interesariuszy w ocenie skutków społeczno-ekonomicznych projektu ustawy o upadłości 

konsumenckiej. Bazując na tym przypadku Autorzy pokazują jak powinien wyglądać proces 

określania celów regulacji, sposobów ich realizacji oraz identyfikacji grup interesariuszy. 

Wskazują, Ŝe skład grup interesariuszy zmienia się w zaleŜności od formułowanych celów 

projektu ustawy, akceptowanego modelu upadłości konsumenckiej oraz głównych alternatyw 

rozwiązania problemu trwałego braku moŜliwości spłaty zobowiązań. Stąd teŜ procedura 

OSR musi być odpowiednio dostosowywana. W konkluzjach do tego rozdziału, Autorzy 

zwracają ponadto uwagę na istotną rolę informacji pozyskiwanych od interesariuszy. Mają 

one znaczny wpływ na prawidłową identyfikację korzyści netto z regulacji. PowaŜnym 

problemem moŜe się więc stać manipulacja informacją.  

Z przedstawionych analiz wyłania się ogólny wniosek o moŜliwości tendencyjnego 

wykorzystywania metod OSR do przeforsowania róŜnego rodzaju rozwiązań słuŜących 

partykularnym interesom. 

W rozdziale dziesiątym, T. Czech i A. Werner poddają analizie relacje pomiędzy OSR 

i praktykę sądową. Autorzy koncentrują się głównie na praktyce sądów polskich, ale 

zamieszczają teŜ odniesienia do orzecznictwa sądów Unii Europejskiej. Stawiają kilka 

wstępnych tez, które wytyczają kierunki dalszych analiz w tym zakresie. W szczególności 

Autorzy widzą w OSR „mechanizm pośredniczący w interakcjach pomiędzy stanowieniem 

prawa a stosowaniem i kontrolą stosowania norm prawnych w orzecznictwie sądowym” (s. 

135). Zwracają jednak uwagę na konieczność wielu usprawnień organizatorskich, aby 

zwiększyć dostępność OSR jako źródła poznania prawa dla praktyki sądowej. Rozdział ten 

wyraźnie wskazuje na potrzebę lepszego wzajemnego zrozumienia pomiędzy prawnikami i 

ekonomistami oraz konieczność dalszych prac nad integracją prawa i nauk ekonomiczno-

społecznych w celu poprawy jakości regulacji. 

Część trzecia ksiąŜki dotyczy perspektyw rozwoju OSR. W rozdziale jedenastym, A. 

Palukiewicz i M. Gancarz prezentują nowe zalecenia do wdraŜania OSR przyjęte przez Radę 

Ministrów w 2006 r. Są one wynikiem wniosków powstałych na bazie poprzednich 

doświadczeń. Ich szczególną zaletą jest systematyczne przedstawienie „punkt po punkcie” 

schematu praktycznego przeprowadzenia OSR. Autorzy w celny sposób dokonują 

porównania nowych zaleceń z wcześniej przyjętą metodologią OSR. Zwracają oni uwagę na 

konieczność zmian organizacyjno-instytucjonalnych, potrzebę budowania realnego poparcia 

politycznego dla reformy OSR, a takŜe zmian mentalności pracowników administracji. 

Jednym z zasadniczych filarów kaŜdego procesu OSR jest jakość konsultacji ze wszystkimi 
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zainteresowanymi podmiotami. Stąd teŜ Autorzy podkreślają wagę tworzenia prawidłowych 

relacji między administracją i pozostałymi interesariuszami. 

W rozdziale dwunastym, J. Wierzbicki przedstawia wyniki badania metod oceny 

skutków rządowych inicjatyw legislacyjnych w zakresie finansów publicznych. Autor 

analizuje systemowe i metodologiczne uwarunkowania właściwej oceny skutków regulacji. 

Zaprezentowane wyniki są bardzo interesujące i powinny zostać powaŜnie potraktowane 

przez wszystkie podmioty zaangaŜowane w procesy legislacyjne. Wyłania się tu niezbyt 

korzystny obraz realizacji słusznych celów OSR. Autor stwierdza, Ŝe „... na poziomie 

wymogów formalnych projektodawcy starają się w pełni zadośćuczynić nałoŜonym na nich 

obowiązkom” (s. 158). Pod względem merytorycznym przeprowadzone analizy skutków 

regulacji naleŜy uznać za niedostateczne. Szczególnie istotne jest zwrócenie przez Autora 

uwagi na to, Ŝe obowiązek przygotowania OSR spoczywa na podmiocie opracowującym 

projekt aktu prawnego, który w naturalny sposób koncentrować się będzie głównie na 

zaletach z przyjęcia określonej regulacji. Ponadto, o czym równieŜ pisali inni Autorzy ksiąŜki 

(np. P. Kłosiewicz w rozdziale 7), podmiot opracowujący projekt aktu prawnego 

wykorzystuje OSR jako przedłuŜenie jego uzasadnienia. Słuszne są zatem postulaty Autora, 

aby OSR wreszcie została właściwie potraktowana zarówno na etapie opracowywania 

projektów aktów prawnych, jak i w ramach prac parlamentarnych. 

Warto jeszcze podkreślić, Ŝe w tym i innych rozdziałach recenzowanej ksiąŜki 

zwrócono uwagę na brak dostatecznego przygotowania i doświadczenia prognostycznego 

pracowników administracji. Podstawową metodą OSR jest metoda jakościowa, co jest dalece 

niewystarczające i nie moŜe zastąpić rzetelnych (jakkolwiek niejednokrotnie trudnych do 

stosowania) metod ilościowych. Wyłania się więc kolejny istotny postulat dla poprawy OSR, 

którym jest, z jednej strony, właściwy dobór i kształcenie kadr, zaś z drugiej – odpowiednio 

zinstytucjonalizowana kontrola jakości dokonywanych analiz. 

W rozdziale trzynastym, M. Matczak i P. Pawłowski podejmują próbę określenia, na 

ile OSR moŜe być przydatna w badaniu przez Trybunał Konstytucyjny zgodności aktów 

prawnych z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Zasada proporcjonalności dopuszcza 

tylko takie ograniczenia praw i wolności, które pozwalają skutecznie zrealizować załoŜone 

cele regulacji prawnej za pomocą środków najmniej uciąŜliwych dla adresatów aktu 

normatywnego oraz pozostają w proporcji do celu, jaki ma być osiągnięty na skutek 

uchwalenia tego aktu. Stosowanie OSR nie jest obowiązkiem Trybunału Konstytucyjnego, ale 

Autorzy słusznie wskazują na moŜliwości wykorzystania metod OSR do jego prac. 
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W rozdziale czternastym, J. Paczoski i W. Rogowski przedstawiają doświadczenia 

międzynarodowe w reformowaniu regulacji i wynikające z nich zalecenia dla poprawy 

systemu regulującego oraz systemu prawnego. Analizując reformę regulacji w Polsce na tle 

doświadczeń oraz wytycznych OECD i UE, Autorzy podkreślają brak konsekwencji i 

połowiczność podejmowanych przez rząd działań. Jego główne źródło dostrzegają w 

niedocenianiu wagi problemu, z czego wyprowadzają wniosek, Ŝe skuteczność i efektywność 

OSR jest uwarunkowana nie tylko sprawnością metodologiczną, ale przede wszystkim 

wymaga włączenia tego instrumentu w szerszy system regulacyjny. Autorzy prezentują ramy 

takiego systemu w końcowej części rozdziału i w załączniku. Proponowany system jest 

logiczny i spójny. Pewne wątpliwości mogą pojawiać się w związku z niektórymi 

rozwiązaniami szczegółowymi. Ponadto, nie we wszystkich punktach przedstawiono pełne 

uzasadnienie zamieszczonych propozycji. Np. dlaczego cykle prac legislacyjnych powinny 

być czteroletnie, podzielone na cztery okresy roczne. To, Ŝe w takim trybie przebiegają prace 

nad budŜetem nie musi automatycznie determinować szerszych działań w zakresie poprawy 

regulacji. Niemniej jednak rzetelne wykorzystanie przedstawionych propozycji niewątpliwie 

przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i skuteczności OSR. 

 Część IV zawiera poradnik dla podmiotów przygotowujących ocenę skutków 

regulacji. Opiera się on w głównej mierze na „Wytycznych do oceny skutków regulacji” 

przygotowanych w październiku 2006 r. w Ministerstwie Gospodarki. Cennym uzupełnieniem 

tego poradnika jest zamieszczenie najciekawszych doświadczeń zagranicznych w 

opracowywaniu OSR w róŜnych dziedzinach, które przez analogię moŜna wykorzystać w 

Polsce. Zamieszczono równieŜ przykłady najlepszych polskich OSR. 

 Recenzowana ksiąŜka stanowi interesujące studium naukowe, a jednocześnie posiada 

cechy podręcznika/poradnika i to zarówno dla podmiotów zaangaŜowanych w prowadzenie 

OSR, jak i dla podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie dobrze funkcjonującego systemu 

oceniającego regulacje. Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych prac zbiorowych 

Autorzy nie ustrzegli się kilku powtórzeń omawianych zagadnień i prezentowanych kwestii. 

Jest to jednak cenna publikacja, która z jednej strony poddaje teoretycznej analizie 

metodologię OSR, a z drugiej strony daje praktyczne wskazówki dla podmiotów, które 

chciałyby wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w praktyce regulacji i stanowienia 

prawa do przyszłych prac legislacyjnych. Przedstawione przez Autorów analizy i wnioski z 

badań stanowią istotny i nowatorski wkład do rozwoju dyscypliny „prawo i ekonomia” w 

literaturze polskiej. Praca stanowi doskonałe źródło informacji o procesach OSR w Polsce – 

kraju o nowopowstających, bądź szybko zmieniających się instytucjach. KsiąŜka ta będzie 
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niewątpliwie inspiracją dla środowiska zarówno ekonomistów, jak i prawników do podjęcia 

dalszych badań w zakresie teorii i praktyki OSR. W szczególności, tworzy szeroko zakrojone 

pole badawcze dla doskonalenia analiz sektorowych oraz ilościowych analiz kosztów i 

korzyści, które stanowią zasadniczy trzon OSR. Omawiana praca powinna stanowić teŜ 

waŜny sygnał dla polityków do podjęcia stosownych działań umoŜliwiających właściwe 

funkcjonowanie OSR. 


