
 

 

Deficyty jakość legislacji – przyczyną niewłaściwa ocena skutków! 
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Lead: Przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu farmaceutycznego konieczne jest 

przeprowadzenie badań, których rezultat pacjent moŜe przeczytać na załączonej do specyfiku 

ulotce. Przedsiębiorca, czyli konsument i adresat prawa nie znajduje się w tak komfortowej 

sytuacji. 

 

 

Narzekanie na jakość prawa z sezonu na sezon nie wychodzi z mody. Sceptycyzm wobec 

jakości legislacji w Polsce to niestety nie tylko kwestia „dobrego tonu”, ale wynik własnych 

doświadczeń praktycznych prowadzenia biznesu czy teŜ badań i analiz prawno-

ekonomicznych. Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia prowadzą własne czarne księgi bubli 

prawnych i wznoszą ściany płaczu nad otoczeniem prawnym, w którym przyszło im 

funkcjonować. Prawo jest najwaŜniejszym dobrem publicznym dostarczanym przez państwo. 

W domenie legislacji i stosowania prawa państwu przysługiwała tradycyjnie pozycja 

monopolistyczna. Jak wiadomo brak presji konkurencyjnej nie jest sprzymierzeńcem jakości. 

Owszem, w niektórych przypadkach rynek tworzenia prawa ewoluuje od modelu 

monopolistycznego ku modelowi oligopolistycznemu albo nawet konkurencyjnemu – takie 

zjawisko występuje w odniesieniu do regulacji, które mogą być stosowane eksterytorialnie, 

przykładowo prawo organizacyjne przedsiębiorców (spółki rejestrowane w „przyjaznych” 

jurysdykcjach). Zasadniczo jednak przedsiębiorcy są zdani na prawo państwa, w którym 

prowadzą działalność. Tymczasem uczestnicy procesu legislacyjnego – czy to politycy, czy 

lepsi lub gorsi eksperci – nie ponoszą Ŝadnych bezpośrednich konsekwencji złego prawa, nie 

są teŜ nagradzani za wysoką jakość. W braku kija i marchewki konieczna jest edukacja, 

publiczne konsultacje oraz wprowadzenie instytucjonalnych ram dla poprawy jakości 

legislacji. Ten ostatni element wiąŜe się programem oceny skutków regulacji – OSR 

(regulatory impact assessment – RIA). Postulat oceny skutków podejmowanych działań 

legislacyjnych wydaje się być oczywisty. JuŜ w latach sześćdziesiątych w Polsce 

obowiązujące wówczas zasady techniki prawodawczej odwoływały się do potrzeb i celów 

wydania aktu ustawodawczego. W praktyce jednak zarówno wtedy jak i dziś dyrektywa 



kompetentnej oceny skutków regulacji pozostaje często poboŜnym Ŝyczeniem, bądź teŜ 

punktem do „odhaczenia”, bez rzeczywistej, profesjonalnej i rzetelnej analizy. Dobre wzorce 

zagraniczne i międzynarodowe (OECD) ciągle czekają u nas na pełniejsze urzeczywistnienie. 

Ocena skutków regulacji stała się teŜ od kilku lat priorytetem w działalności UE. W tym 

kontekście z zadowoleniem naleŜy odnotować inicjatywę PKPP Lewiatan i Szkoły Głównej 

Handlowej, która zaowocowała publikacją znakomitej i bardzo potrzebnej ksiąŜki pt. „Ocena 

skutków regulacji” – praca zbiorowa pod Redakcją Włodzimierza Szpringera i Wojciecha 

Rogowskiego, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2007 („Rzeczpospolita” jest patronem 

prasowym projektu). KsiąŜka przedstawia wszystkie istotne teoretyczne i praktyczne aspekty 

stosowania oceny regulacji, kreśli genezę i ewolucję OSR, odwołuje się do doświadczeń 

zagranicznych, międzynarodowych oraz wspólnotowych, przedstawia problemy metodologii 

oraz analizuje bieŜącą praktykę instytucji w tej mierze. Pouczające są studia przypadków 

poszczególnych obszarów zastosowania OSR (np. sektora finansowego, finansów 

publicznych, ochrony konsumenta) jak równieŜ analiza „promieniowania” idei na inne 

obszary, chociaŜby praktyki sądowej, w tym działalności Trybunału Konstytucyjnego. 

Autorzy zwracają się równieŜ ku przyszłym rozwiązaniom analizując perspektywy rozwoju 

oceny skutków regulacji i składając propozycje metodologiczne i instytucjonalne. Atutem 

ksiąŜki jest ponadto praktyczny poradnik dla przygotowujących ocenę skutków regulacji.  

Nowy Rząd ma więc prezent na otwarcie kadencji: KsiąŜka zawiera bowiem między innymi 

konkretną propozycję Polskiego Systemu Regulacyjnego z Urzędem Legislacji jako centralna 

instytucją obsługującą Rząd, Parlament i Prezydenta. WaŜna publikacja, waŜny przyczynek 

do ekonomizacji myślenia o regulacji. KsiąŜka pomaga właściwie spojrzeć na rolę prawa – 

jest to rola instrumentalna, cnotą prawodawcy jest często powściągliwości i uznanie 

wyŜszości rynku jako mechanizmu regulującego. Drogą Polski ku trwałemu wzrostowi jest 

droga przez reformę regulacji.  
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