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PRZEDMOWA

Nieco ponad rok temu zaprezentowaliśmy Raport legislacyjny 
“7 grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”, w którym 
poddaliśmy analizie pierwszych 13 miesięcy pracy Sejmu VIII 
kadencji. Ocena dorobku z tego okresu była surowa - większość 
parlamentarna podejmowała często decyzje w zbyt dużym po-
śpiechu, lekceważąc konsultacje społeczne oraz inne istotne 
elementy procesu legislacyjnego. Zebrane fakty pozwoliły pre-
cyzyjnie wypunktować ustawodawcę, ale też jasno pokazały  
co powinien on poprawić w swojej działalności. Czy wyciągnął 
on wnioski z udzielonej lekcji? 

Druga edycja Raportu legislacyjnego zatytułowana “Grzechy 
i grzeszki polskiej legislacji” to próba odpowiedzi na to pyta-
nie. Poddaliśmy analizie ustawy uchwalone w roku 2017 oraz 
pierwszym kwartale roku 2018. Co z tej analizy wynika? Nieste-
ty, nie zaobserwowaliśmy poprawy w porównaniu do pierw-
szego roku pracy parlamentu. Nadal popełniane są liczne 
błędy podczas tworzenia prawa, co przekłada się na problemy 
przedsiębiorców, którzy muszą się do tego prawa stosować. 

Ustawodawca nie zwolnił tempa pod względem ilości tworzo-
nego prawa - liczba ustaw oraz stron, jakie zajmują w Dzien-
niku Ustaw, nadal jest bardzo duża. Jakość przepisów również 
pozostawia wiele do życzenia. Cały czas niechętnie słucha się 
głosu ekspertów, lekceważąc konsultacje społeczne oraz uni-
kając okazji, podczas których można poznać zdanie przedsta-
wicieli świata biznesu i świata pracy. 
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Niniejszy Raport stanowi podsumowanie smutnej rzeczywi-
stości, w której prawodawca zwyczajnie się nie stara. Wręcz 
przeciwnie, powielane są stare błędy, konserwuje się złe prak-
tyki. Cierpią na tym obywatele, cierpią przedsiębiorcy, cierpi 
gospodarka.
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WPROWADZENIE

Przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszym Rapor-
cie pozostaje proces tworzenia prawa i jego efekty. Postano-
wiliśmy wyciągnąć na światło dzienne ustawy procedowane 
z pominięciem podstawowych standardów legislacyjnych.  
W ich przypadku ustawodawca popełnił grzechy, zdefiniowane 
przez nas w poprzednim Raporcie jako “7 grzechów  głównych 
stanowienia prawa”. Są to: nierzetelne konsultacje, tajność, 
wrzutki poselskie, pośpiech, brak koncepcji, nadregulacja  
i niestabilność prawa. W obecnym Raporcie przyjrzeliśmy się 
15 miesiącom prac Rządu, Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, 
który swoim podpisem żyruje uchwalane przez większość 
parlamentarną rozwiązania prawne. Przeanalizowaliśmy  
263 ustawy uchwalone w tym okresie, z których wybraliśmy 
108, mających największe znaczenie dla przedsiębiorców  
i oceniliśmy je pod kątem ww. grzechów, stąd tytuł naszego Ra-
portu “Grzechy i grzeszki polskiej legislacji”. Na tej podstawie 
stworzyliśmy ranking najbardziej grzesznych ustaw. 

Dorobek legislacyjny wspomnianych 15 miesięcy pracy par-
lamentu stanowi pokaźny materiał analityczny. Niestety grze-
chy legislacyjne to skaza na większej jego części. Być może 
sytuacja wyglądałby inaczej gdyby ziściły się słowa z expose 
Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: 
“Musimy uczyć się przygotowywać spójne prawo i podejmo-
wać decyzje podporządkowane długofalowym strategiom roz-
wojowym. Nie zawsze też im więcej prawa, im więcej ustaw, 
tym lepiej – czasami jest odwrotnie”. W pełni się tym zgadzamy 
i gdyby udało się ten cel zrealizować, to być może Raporty ta-
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kie jak ten nie musiałby powstawać. Tymczasem jest jak jest,  
a w obszarze legislacji i stanowienia dobrego prawa pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia.

GRZECHY ŚMIERTELNE I  POWSZEDNIE  
POLSKIEJ LEGISLACJI

Aby mówić o grzechach musimy wiedzieć czym one 
są. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, grzech 
jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie i pra-
wemu sumieniu (KKK 1849). Z racji ich ciężaru grzechy 
dzielimy na śmiertelne (ciężkie) i powszednie (lekkie). 
Grzech śmiertelny to taki, który dotyczy materii po-
ważnej, został popełniony z pełną świadomością i cał-
kowitą zgodą (KKK 1857). Natomiast grzech powsze-
dni dotyczy materii lekkiej, który nie został popełniony 
w pełni świadomie i za zgodą (KKK 1862). 

Podobnie jest w polskiej legislacji. Ustawodaw-
ca grzeszy, mniej lub bardziej świadomie i w lżejszej  
lub cięższej materii. Łamie podstawowe zasady, któ-
rych powinien przestrzegać tworząc prawo. Zdarza się, 
że świadomie nie kieruje projektów do konsultacji spo-
łecznych, ponieważ w ten sposób chce uchwalić usta-
wę szybko, pomijając opinie partnerów społecznych. 
Niekiedy skraca terminy przeznaczone na konsulta-
cje, argumentując to (nie zawsze) ważnymi powodami.  
W jednym i drugim przypadku popełnia grzech. Tylko, 
że w pierwszym można uznać, iż jest to grzech ciężki,  
a w drugim lekki.
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Słowniczek 7 grzechów głównych 
stanowienia prawa

Zaniechanie kierowania projektów legislacyjnych do konsultacji,  
w tym konsultacji z partnerami społecznymi; pomijanie RDS w tym pro-
cesie; zbyt krótki termin na przedstawienie opinii; fikcyjne konsultacje 
(bez woli uwzględnienia zgłoszonych uwag); uwzględnianie opinii tylko 
jednej strony.

1. NIERZETELNE KONSULTACJE

Projekty ujawnione dopiero po ich przyjęciu przez rząd; projekty posel-
skie, które nie są kierowane do konsultacji; brak publikacji aktualnych 
informacji na temat procedowanych projektów i przebiegu procesu le-
gislacyjnego.

2. TAJNE PROJEKTY

Poselskie poprawki do projektu wypaczające intencję projektodawcy; 
zgłoszenie projektu przez grupę posłów, choć z uwagi na jego materię 
powinien być on rządowy (ma to na celu ominięcie procesu konsultacji).

3. WRZUTKI POSELSKIE

Szybkie proceodwanie projektu aktu prawnego; szczególną formą  
są tzw. ustawy instant, przechodzące cały proces legislacyjny w kilka, 
kilkanaście dni; zbyt krótkie vacatio legis.

4. NADMIERNY POŚPIECH

Przy tworzeniu projektu pojawia się zbyt wiele, nierzadko sprzecznych 
pomysłów; brakuje wiodącej koncepcji; projektodawca nie do końca wie 
po co i jak uregulować daną materię.

5. BRAK KONCEPCJI

Nakładanie zbyt daleko idących nakazów i zakazów; wprowadzenie 
przepisów generujących dodatkowe koszty i biurokrację; nieprzestrze-
ganie zasady UE+0 przy wdrażaniu regulacji unijnych.

6. NADREGULACJA

Liczne nowelizacje przepisów, które wywołują niepewność u adresatów 
norm.

7. NIESTABILNOŚĆ PRAWA
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MNIEJ POSELSKICH WRZUTEK, NIŻSZY 
STANDARD KONSULTACJI
odsetek ustaw, w przypadku których stwierdzono 
popełnienie danego grzechu stanowienia prawa, w 
porówaniu z okresem objętym analizą w poprzedniej 
edycji Raportu
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RANKING NAJBARDZIEJ 
GRZESZNYCH USTAW

Likwidacja 30-krotności - suma wszystkich 
grzechów polskiej legislacji
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw z 15 grudnia 2017 r.

Lista grzechów ustawy:

 Nierzetelne konsultacje
 Tajny projekt
 Nadmierny pośpiech
 Brak koncepcji
 Nadregulacja
 Niestabilność prawa

LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

11/14 pkt
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W czwartkowy poranek 26 października 2017 r. z serwerów Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został prze-
słany na skrzynki pocztowe partnerów społecznych projekt 
nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw, zakładający zniesienie limitu składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dotychczas ubezpie-
czeni odprowadzali składki z tego tytułu do momentu, gdy pod-
stawa ich wymiaru w skali roku nie przekroczyła 30-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia. Zaprojektowane przez stronę 
rządową rozwiązanie skutkowałoby odprowadzaniem składek 
od pełnej kwoty wynagrodzenia bez względu na jego wysokość.

Projekt już na samym starcie procesu legislacyjnego był obar-
czony grzechem pierworodnym - brakiem konsultacji oraz taj-
nością. Kilka godzin po przesłaniu projektu do reprezentatyw-
nych organizacji pracodawców i związków zawodowych został 
on przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, co oznacza, 
że wszelkie dotychczasowe prace nad nim były utrzymywa-
ne w tajemnicy. Cały proces opiniowania został tym samym 
sprowadzony do fikcji. W piśmie kierującym projekt do konsul-
tacji wskazano, iż uwagi do niego należy zgłaszać na etapie 
prac parlamentarnych - pomimo reguł nakazujących, by opi-
nie partnerów społecznych zostały przeanalizowane jeszcze 
w fazie prac prowadzonych przez Rząd. Już 30 października  
2017 r. nieoczekiwanie projekt został włączony w ostatniej chwi-
li do porządku prac Rady Ministrów, przyjęty i skierowany do 
Sejmu. Trudno o bardziej skrajny przykład pośpiechu w proce-
sie stanowienia prawa.

Nieoczekiwane pojawienie się tego w błyskawicznym tempie 
forsowanego projektu wywołało popłoch wśród przedsiębior-
ców. Już dawno zaplanowali oni swoje budżety wynagrodzeń 
na przyszły rok. Tymczasem nagle okazało się, że będą musieli 
znaleźć dodatkowe środki na pokrycie gwałtownego wzrostu 
kosztów pracy. Pogłębiło to percepcję niestabilności polskiego 
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prawa, które w każdej chwili i z niemal natychmiastowym skut-
kiem może zostać zmienione na szkodę prowadzących działal-
ność gospodarczą.

Dalszy przebieg prac nad ustawą ujawnił również to, że stro-
na rządowa zupełnie nie przemyślała forsowanego przez sie-
bie projektu zmian. Deklarowanym celem tego rozwiązania 
miało być zmniejszenie nierówności społecznych. Nałożenie 
większych składek na najlepiej zarabiających doprowadziłoby 
jednak tylko do ich pogłębienia, gdyż emerytury przyznawa-
ne osobom o najwyższych dochodach uległyby ogromnemu 
wzrostowi. Cel pozyskania dodatkowych pieniędzy do budże-
tu również nie zostałby osiągnięty na dłuższą metę, ponieważ 
większe wpływy ze składek zostałyby zniwelowane przez efekt 
zwiększonych wypłat. Projektowane zmiany były zgodnie kry-
tykowane zarówno przez stronę pracodawców, jak i stronę 
związkową.

Uświadomiwszy sobie swój błąd, rządzący doprowadzili  
do przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 
2019 r. To jednak stworzyło nowy problem, ponownie obnażając 
brak koncepcji ustawodawcy. Oznaczałoby bowiem kumulację 
wzrostu kosztów pracy wynikających z wprowadzenia pra-
cowniczych planów kapitałowych, pogrążając tę planowaną  
od dawna reformę o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Ostatecznie ustawa została skierowana przez Prezydenta RP 
do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na rażące uchy-
bienia w procesie konsultacji społecznych z pracodawcami  
i związkami zawodowymi. Można to uznać za sukces part-
nerów społecznych w staraniach o zapewnienie standardów 
stanowienia dobrego prawa i zachowanie odpowiedniej rangi 
procesu konsultacji społecznych. 
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Rejestr Należności Publicznoprawnych 
odroczony w trybie ustawy instant
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
dochodzenia wierzytelności z 14 grudnia 2017 r.

Lista grzechów ustawy:

 Nierzetelne konsultacje
 Tajny projekt
 Wrzutka poselska
 Nadmierny pośpiech
 Brak koncepcji
 Niestabilność prawa

LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

11/14 pkt
Rozbudowa e-administracji idzie w naszym kraju bardzo po-
woli i opornie. Liczne projekty są opóźnione bądź powstają  
w kształcie znacząco odbiegającym od pierwotnie zakładane-
go. Nie jest zatem zaskoczeniem, że przewidziany w ustawie  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia dochodzenia wierzytelności, start Rejestru Należności 
Publicznoprawnych, nie doszedł do skutku. Zaskakujące jest 
jednak to, że odpowiedzialne za przygotowanie rejestru Mini-
sterstwo Finansów zamiast skorzystać z rządowego procesu 
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legislacyjnego, sięgnęło po grupę posłów, by w trybie usta-
wy instant zmienić termin rozpoczęcia działania przez rejestr  
na 1 lipca 2018 r.  

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2017 r., a został 
uchwalony już 14 grudnia. Tydzień później Senat nie zde-
cydował się wnieść do niej poprawek i przekazał ustawę do 
podpisu Prezydentowi RP. Wszystko odbyło się w skrajnym 
pośpiechu, bez konsultacji i przy zachowaniu tajności, w for-
mie poselskiej wrzutki. Ustawodawca powinien też wiedzieć,  
że tworzenie e-rejestrów jest trudne i czasochłonne, więc  
w ustawie wprowadzającej rejestr - z kwietnia 2017 r. - powinien 
jednak wskazać bardziej odległy, ale przez to realny termin star-
tu. Dokonane poselską nowelizacją przełożenie terminu rozpo-
częcia funkcjonowania Rejestru Należności Publicznopraw-
nych o zaledwie pół roku może okazać się niewystarczające. 
Takie działanie ustawodawcy przekłada się na niestabilność 
przepisów, znacząco utrudniając obywatelom oraz przedsię-
biorcom przestrzeganie prawa i korzystanie z możliwości, jakie 
prawo to im daje. 

E-konsultacje projektów aktów prawnych

Zgodnie z procedowaną nowelizacją ustawy o związkach zawodowych 
projekty aktów prawnych mają być przekazywane do konsultacji wy-
łącznie w formie elektronicznej. Elektronizacja to dobry krok, ale niesie 
też pewne zagrożenia. Co w sytuacji problemów z pocztą elektroniczną? 
Czy będą one powodowały wykluczenie z procesu opiniowania? Nowe 
przepisy mają więc ułatwić, a może utrudnić konsultacje społeczne?
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JAK POWAŻNIE TRAKTOWANA JEST  
RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Naruszenie zasad konsultacji z RDS dotyczyło m.in.: 
projektów ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu, pro-
jektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, projektu 
ustawy o jawności życia publicznego, projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
(tzw. 30-krotność).

Tymczasem bez konsultacji z trójstronnym gremium 
jakim jest Rada Dialogu Społecznego nie może po-
wstać dobre prawo. Pomijanie partnerów społecz-
nych (organizacji pracodawców i związków zawodo-
wych) w procesie stanowienia prawa to jasny sygnał, 
że ustawodawca nie liczy się z ich opinią i uważa się  
za wszechwiedzącego.

59% tyle projektów trafiło do konsultacji z RDS 
z naruszeniem przepisów ustawy (tzn. 
naruszeniem terminów i zasad konsultacji)

35% tyle projektów ustaw trafiło do konsultacji z 
RDS z terminem krótszym niż 30 dni

9% tyle projektów trafiło do konsultacji z RDS 
już po ich skierowaniu do I czytania w Sejmie

13% tyle projektów trafiło do konsultacji z RDS 
już po ich skierowaniu do prac w komisjach 
sejmowych i senackich

*dane za 2017 r.

15



Reformowanie górnictwa węgla 
kamiennego w trybie ustaw instant
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  
z 9 marca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:


 




LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

10/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Tajny projekt
Wrzutka poselska
Nadmierny pośpiech
Niestabilność prawa

W zeszłorocznym Raporcie “7 grzechów głównych stanowie-
nia prawa w Polsce” zidentyfikowaliśmy kategorię tzw. ustaw 
instant, czyli ustaw uchwalanych w zawrotnym tempie - wyklu-
czającym nie tylko konsultacje czy namysł nad projektowanymi 
przepisami, lecz nawet ich lekturę. Sztandarowym przykładem 
tzw. ustawy instant jest ustawa z 4 listopada 2016 r. o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, gdzie w zaledwie 6 dni  
od wniesienia jej do Sejmu, została podpisana przez  Prezy-
denta RP. 
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Właśnie w trybie ustaw instant od 2 lat zmienia się przepisy 
dotyczące funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce. Wszystko zaczęło się jeszcze w grudniu 2015 r., gdy 
uchwalono poselską nowelizację ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. Trafia ona do Sejmu 18 grudnia,  
a już 28 grudnia została podpisana przez Prezydenta RP.  
W roku 2016 uchwalono dwie kolejne nowelizacje, tym razem 
przygotowane przez Radę Ministrów. Ustaw tych nie konsul-
towano we właściwy sposób, co przekłada się na popełnienie 
grzechów nierzetelnych konsultacji oraz tajności. Przynajmniej 
nie spieszono się z nimi tak bardzo, jak w przypadku ustawy  
z 2015 r. oraz jednej nowelizacji z 2017 r. - w tym ostatnim przy-
padku wracamy do trybu ustaw instant, a także do ścieżki posel-
skiej. Grupa posłów składa projekt do Sejmu  7 marca 2017 r., a już  
9 marca gotowe jest sprawozdanie i projekt przechodzi przez  
II oraz III czytanie. Tydzień później Senat nie zgłasza popra-
wek do ustawy i trafia ona do Prezydenta RP, który podpisuje 
ją 23 maja. Objętościowo ustawa zajmuje zaledwie jedną stro-
nę, dokonując zmian w dwóch artykułach ustawy o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego. Nie zwalnia to jednak 
ustawodawcy od zachowania należytej staranności, do czego 
można mieć zastrzeżenia w przypadku trybu ustaw instant. 

39%
w przypadku takiego odsetka posiedzeń Rady Ministrów w okresie 
styczeń 2017 r. - marzec 2018 r., porządek obrad liczył mniej niż  
5 punktów (i to z uwzględnieniem spraw bieżących).
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Demontaż odnawialnych źródeł energii  
w trybie wrzutek poselskich
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  
z 20 lipca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:


 




LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

10/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Tajny projekt
Wrzutka poselska
Nadmierny pośpiech
Niestabilność prawa

W okresie nieco ponad 2 lat obecnej kadencji Sejmu przyjęto 
szereg nowych regulacji dla sektora energii, co wiązało się 
przede wszystkim z restrukturyzacją górnictwa węgla kamien-
nego oraz utrzymaniem statusu quo energetyki opartej na tym 
paliwie. Symptomatyczną prawidłowością tego okresu było 
także marginalizowanie roli i znaczenia Odnawialnych Źródeł 
Energii. Uchwalono 3 nowelizacje ustawy o Odnawialnych Źró-
dłach Energii, a także sektorową ustawę dotyczącą elektrow-
ni wiatrowych “odległościową”, zwaną też „antywiatrakową”.  
Co zadziwiające, żadnej z tych ustaw nie przedłożył Rząd, 
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żadna z nich nie była też opracowana (przynajmniej oficjalnie) 
przez Ministerstwo Energii, powołane do działania w obsza-
rze energetyki po wyborach z października 2015 r. Niemniej 
jednak – wszystkie nowelizowane regulacje w zakresie OZE 
miały wspólny mianownik. Bez względu na czas uchwalenia – 
wszystkie były inicjatywami poselskimi.  
 
Zaczęło się od nowelizacji ustawy o OZE z 29 grudnia 2015 r. 
Dnia 20 maja 2016 r. uchwalono niesławną już ustawę “anty-
wiatrakową” (o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro-
wych), która de facto zamroziła możliwość budowy nowych 
siłowni wiatrowych, a na już działające nałożyła wyższe obcią-
żenia podatkowe. Zaledwie miesiąc później uchwalono drugą 
nowelizację ustawy o OZE, dotyczącą mikroinstalacji i wytwa-
rzania energii z OZE na własne potrzeby. Trzecia nowelizacja 
ustawy o OZE nastąpiła w lipcu 2017 r. i dotyczyła tzw. wysoko-
ści opłaty zastępczej wnoszonej przez zobowiązanych sprze-
dawców energii, którzy z różnych względów nie dysponowali 
odpowiednią ilością świadectw pochodzenia zielonej energii.

Wspólną cechą poselskich inicjatyw ustawodawczych jest 
przede wszystkim fakt zwolnienia ich z obowiązku sporzą-
dzenia oceny skutków regulacji, a więc nie do końca muszą 
być znane i ujawnione zarówno przesłanki nowej regulacji,  
jak i jej społeczno-ekonomiczne następstwa. Ponadto inicjaty-
wy poselskie nie są objęte  uzgodnieniami międzyresortowymi 
i nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych. Z reguły – pojawiają się w niezapowiedziany sposób, 
są bardzo szybko procedowane i uchwalane. Nie bez powodu 
akty prawne zrodzone na bazie inicjatyw poselskich są często 
określane mianem ustaw typu instant, czyli błyskawicznych. 
Jeśli prześledzimy kalendarz nowelizacji ustaw o OZE – to ła-
two znajdziemy dowody działania w olbrzymim pośpiechu.
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O ile jednak pośpiech nie jest być może największym grzechem 
stanowienia prawa – to znacznie poważniejszymi bolączkami 
są niewątpliwie obawy co do jakości nowych regulacji, a także 
liczne wątpliwości, co do tego, komu te regulacje miały służyć.  
I tak zmiana wielkości opłaty zastępczej miała na celu wspar-
cie dużych podmiotów na rynku elektroenergetycznym, po-
przez stworzenie im możliwości wypowiedzenia umów na 
odbiór energii z OZE. Z kolei ustawa “antywiatrakowa” była po-
strzegana jako wymierzona głównie przeciw kapitałowi zagra-
nicznemu, będącemu dominującym właścicielem OZE. Nato-
miast opodatkowanie turbin wiatrowych wyższym podatkiem,  
bo naliczanym zarówno od konstrukcji, jak i siłowni (konsoli), 
nie zagrzało miejsca na dłużej w polskim systemie prawnym,  
i za sprawą UE, na początku 2018 r. zostało usunięte.
 
Zastanawiające jest to, iż nad tak głębokimi zmianami na rynku 
energii - obszarze o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 
gospodarki i całego Państwa - za każdym razem pracowali po-
słowie a nie Ministerstwo Energii.
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Bezmyślna ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  
z 10 stycznia 2018 r.

Lista grzechów ustawy:



 





LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

9/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Tajny projekt
Wrzutka poselska
Brak koncepcji
Nadregulacja
Niestabilność prawa

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektó-
re inne dni, z racji podejmowanej tematyki, od samego począt-
ku wzbudzała dużo kontrowersji. Pomimo tego, że był to projekt 
obywatelski trudno tu mówić też o społecznym poparciu dla tej 
regulacji. Kontrowersyjna jest nie tylko treść samej ustawy, ale 
także sposób jej procedowania. Prace rozpoczęły się jeszcze 
we wrześniu 2016 r., a zakończyły 10 stycznia  2018 r. Trwały 
zatem dość długo jak na tempo prac obecnego parlamentu. Tu-
taj ustawodawca popełnił inne grzechy, a są to: nadregulacja  
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i brak koncepcji. Są to dość istotne uchybienia w procesie legi-
slacyjnym, które zostały przez nas zdiagnozowane w Raporcie 
“7 grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”. Ponadto 
mimo, że projekt był inicjatywą obywatelską, posłowie dorzucili 
swoje “trzy grosze”, co spowodowało, iż ostatecznie różnił się 
on istotnie od wersji pierwotnej, przez co był to raczej projekt 
poselski niż obywatelski, co można by też podciągnąć pod ka-
tegorię tzw. wrzutki poselskiej.

Ta ustawa to dobitny przykład przekonania ustawodawcy  
o swojej wszechwiedzy. Wydaje się mu, że wie najlepiej czego 
potrzebują obywatele i próbuje ich uszczęśliwić trochę na siłę. 
Prawodawca chyba nawet nie do końca wiedział co chce osią-
gnąć i w jaki sposób. Chcąc ograniczyć wykonywanie pracy  
w niedziele i święta wprowadza ograniczenia w handlu. Pró-
buje poprawić sytuację pracowników ograniczając wolność 
gospodarczą. O problemach ustawodawcy z realizacją swo-
jego założenia świadczy chociażby liczba wyjątków od wpro-
wadzanego zakazu, których jest aż 32. Ich dobór również 
wzbudza dużo kontrowersji. Katalog wyjątków jest szeroki  
i nie do końca jasny, co powoduje, że adresaci prawa, czyli 
przedsiębiorcy nie mają pewności czy zakaz handlu ich do-
tyczy czy też nie. Już na etapie prac nad tą ustawą wskazy-
wano, że zawiera ona luki i niedookreślone pojęcia przez  
co jest bublem prawnym. Potwierdzają to  przeróżne pomysły 
na obejście tej ustawy. Nie powinno to dziwić, ponieważ złe  
i niedopracowane prawo zwyczajnie nie sprawdza się w prak-
tyce. To, że ustawa jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości w 
zakresie jej stosowania potwierdza również fakt, że Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze przed jej wej-
ściem w życie postanowiło wydać odpowiednią interpretację, 
przygotowaną wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy. 
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Co więcej, już po miesiącu obowiązywania nowych przepisów 
pojawiły się propozycje jej nowelizacji. Dotyczą one m.in. wy-
dłużenia niedzielnej doby pracowniczej, co miałoby wyelimi-
nować praktyki związane z wprowadzeniem nocnej zmiany, 
rozpoczynającej się w poniedziałek tuż po północy. W związku  
z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi do tej ustawy posłowie 
opozycji złożyli projekt zakładający jej uchylenie i przywrócenie 
stanu prawnego obowiązującego przed jej wprowadzeniem.

Grzechy popełnione przez ustawodawcę w przypadku tej usta-
wy będą miały swoje konsekwencje w praktyce stosowania no-
wych przepisów. Niestety efekty, w szczególności w odniesie-
niu do samych pracowników, mogą okazać się wręcz odwrotne 
do zamierzonych. Wówczas być może ustawodawca wycofa 
się z tych zmian, podobnie jak to miało miejsce na Węgrzech. 
Ale czy wyborcy wybaczą prawodawcy grzechy i niedogodno-
ści związane z tą ustawą?

72%
w przypadku takiego odsetka ustaw uchwalonych od początku kadencji 
w listopadzie 2015 r. do końca marca 2018 r., Senat nie zgłosił poprawek 
do ustaw uchwalonych przez Sejm.
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NAJWIĘCEJ GRZESZNYCH USTAW 
UCHWALA SIĘ POD KONIEC ROKU  
ORAZ PRZED WAKACJAMI
całkowita „grzeszność” ustaw wg miesiąca uchwalenia
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GRZESZKI POLSKIEJ  
LEGISLACJI

Błędy i absurdy wodne
Ustawa Prawo wodne 
z 20 lipca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:


 





LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

7/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Tajny projekt
Wrzutka poselska
Brak koncepcji
Nadregulacja
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Już w Raporcie legislacyjnym “7 grzechów głównych stano-
wienia prawa w Polsce” zwracaliśmy uwagę na niewłaściwe 
procedowanie rządowego projektu ustawy - Prawo wodne. 
Wieloletnie prace nad tym projektem, podczas których rząd 
wykazywał się epickim wręcz brakiem koncepcji co do pro-
jektowanych regulacji, zakończyły się wreszcie w lipcu 2017 r. 
Niestety, uchwalona wówczas ustawa zawierała liczne błę-
dy, wynikające z nadmiernego pośpiechu, braku staranności 
oraz lekceważenia procesu konsultacji społecznych. Jednym  
z efektów ww. mankamentów była konieczność uchwalenia  
już w lutym 2018 r. pilnej poselskiej nowelizacji Prawa wod-
nego. Naprawiono w niej ewidentne niedopatrzenie autorów 
ustawy - nakazano bowiem stosowanie nowych przepisów do 
spraw, które rozpoczęły się przed wejściem w życie nowej usta-
wy. W przeciwnym razie doszłoby do wielomiesięcznych, jeśli 
nie dłuższych, opóźnień w realizacji licznych inwestycji - w tym 
tych współfinansowanych ze środków UE - oraz idące w miliony 
złotych straty finansowe. Nowelizacja nastąpiła błyskawicznie 
w trybie poselskiej wrzutki i bez konsultacji społecznych. Jest 
to kolejny przykład pokazujący niestabilność polskiego prawa, 
będącej rezultatem braku koncepcji po stronie ustawodawcy. 
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Nadgorliwość ustawodawcy ze szkodą dla 
przedsiębiorców - nowa ustawa o biegłych 
rewidentach
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
z 11 maja 2017 r.

Lista grzechów ustawy:



 





LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

7/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Tajny projekt
Wrzutka poselska
Brak koncepcji
Nadregulacja

Celem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz o nadzorze publicznym było przede wszystkim wprowa-
dzenie do krajowego porządku prawnego nowych przepisów 
unijnych m.in. w zakresie audytu, w tym w szczególności Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego nr 537/2014. Jednak 
polski ustawodawca postanowił na ostatniej prostej procedo-
wania projektu zaskoczyć zarówno biegłych rewidentów, jak  
i przedsiębiorców autorskimi pomysłami, w wyniku czego usta-
wa przewiduje najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące 
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badania sprawozdań finansowych w całej Unii Europejskiej.  
W tym przypadku dopuszczono się grzechu skrajnej, niczym 
nieuzasadnionej nadregulacji, co znacząco pogorszyło sytu-
ację na rynku audytu. 

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że konsultacje społeczne  
i międzyresortowe projektu ustawy trwały ponad dwa lata. Za-
kończyły się wypracowaniem rozwiązań, które po pierwsze wy-
pełniały zakres dostosowania przepisów krajowych do przepi-
sów unijnych. Po drugie, uwzględniały uwagi zgłaszane przez 
strony dialogu podczas prowadzonych konsultacji. Pojawiały 
się nawet głosy, że w przypadku tej ustawy przebiegały one 
wręcz modelowo. Jednakże już po zakończonych konsultacjach 
społecznych i międzyresortowych - a przed rozpoczęciem 
prac nad projektem ustawy w Sejmie - pojawiły się propozy-
cje wprowadzenia fundamentalnych zmian w projekcie. Strona 
społeczna została tymi propozycjami całkowicie zaskoczona. 
Pozbawienie formalnej możliwości zgłoszenia uwag w ramach 
konsultacji społecznych wobec tych “wrzuconych” znienacka 
zmian zmieniło obraz konsultacji z modelowego na zupełnie 
pozorny.

Przede wszystkim jednak szkodliwe okazało się wykroczenie 
przez polskiego ustawodawcę poza ramy implementacji unij-
nych przepisów (dopuszczając się tzw. gold-platingu) i wpro-
wadzenie dodatkowych, nielogicznych wymogów ustawowych 
regulujących badania sprawozdań finansowych jednostek za-
interesowania publicznego. Na mocy ustawy przede wszyst-
kim drastycznie skrócono maksymalny okres współpracy  
z firmą audytorską do 5 lat, co jest najbardziej rygorystycznym 
wymogiem wśród wszystkich państw UE oraz znacznie rozsze-
rzono katalog usług, których biegły rewident nie może świad-
czyć swojemu klientowi. 
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W efekcie grzechów legislacyjnych popełnionych podczas prac 
nad tą ustawą doszło do wzrostu cen badania sprawozdań fi-
nansowych oraz trudności w znalezieniu odpowiedniej firmy 
audytorskiej.

Sieć szpitali i brak wizji docelowej systemu 
ochrony zdrowia
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych z 23 marca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:





LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

3/14 pkt

Brak koncepcji
Niestabilność prawa

Od początku prac nad projektem ustawy o sieci szpitali  
nie do końca było wiadomo co jest jej prawdziwym celem.  
To co wynikało z OSR w żadnej mierze nie było skorelowane 
z tym co było zapisane w projekcie. Ustawodawca nie przej-
mował się też zbytnio uwagami zgłaszanymi przez partnerów 
społecznych, w tym organizacje pracodawców. Miał, jak mu 
się przynajmniej zdawało, swoją wizję i za wszelką cenę chciał  
ją zrealizować. 
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Ustawa dotycząca sieci szpitali jest niezwykle trudna do oce-
ny, ponieważ na ten moment trudno przewidzieć jej wszystkie 
konsekwencje z punktu widzenia chociażby pacjentów. Szpi-
tale działają tak samo - kompleksowość nie uległa zmianie,  
a mająca ulec całkowitemu przeobrażeniu Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna działa w prawie niezmienionej formie - 
tzn. szpitale publiczne otrzymały środki na jej zorganizowanie,  
ale ich efektywność jak widać nie była zgodna z oczekiwaną, 
gdyż ostatnie wypowiedzi Pana Ministra Łukasza Szumow-
skiego wskazują, iż nie ma planów rozwiązania umów z pry-
watnymi świadczeniodawcami. Gros zmian może się zdarzyć 
jednak już wkrótce, bowiem w połowie 2018 r., kiedy to koń-
czą się umowy wielu prywatnym świadczeniodawcom, a NFZ 
informuje, że kosztowna dla niego sieć szpitali nie pozwala  
na zawarcie umów na podobnym poziomie. Należy się jed-
nak spodziewać, że środki się znajdą, gdyż w okresie przed-
wyborczym zabieranie pacjentom dostępu do świadczeń jest 
raczej politycznie nie do zaakceptowania. W dużym uprosz-
czeniu można powiedzieć, że po roku pracy, szumnych medial-
nych wypowiedziach, i tak nic się nie zmieniło. To oczywiście 
częściowo prawda, bo skutkiem wprowadzenia sieci szpitali 
jest niespotykane po 1999 r. umocnienie sektora publiczne-
go i jednoczesne wyłączenie sektora prywatnego z obszaru  
konkurencji - co w dłuższej perspektywie zapewne doprowadzi 
do pogorszenia jakości w ochronie zdrowia.
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Niedoróbki w pracy tymczasowej

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz 
niektórych innych ustaw z 7 kwietnia 2017 r.

Lista grzechów ustawy:

 


LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

3/14 pkt

Nadregulacja
Niestabilność prawa

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Jednak już w lipcu  
w ramach RDS został zgłoszony problem związany z brzmie-
niem zmienionego art. 17 ust. 4. Wymaga on bowiem uwzględ-
nienia w tzw. podstawie urlopowej wyłącznie wynagrodzenia, 
które zostało pracownikowi faktycznie wypłacone, czyli zosta-
ło postawione do jego dyspozycji w gotówce albo wpłynęło  
na jego konto. Prowadzi to do zaniżenia wynagrodzenia urlo-
powego pracownika tymczasowego, a czasem wręcz jego nie-
wypłacenia, co wynika ze specyfiki trójstronności pracy tym-
czasowej. Z tego względu w ramach RDS podjęto prace nad 
poprawą brzmienia feralnego przepisu, mającą na celu zastą-
pienie jednego słowa - “wypłacone” na “przysługujące”. Przy-
gotowana przez partnerów społecznych nowelizacja została 
przekazana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
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łecznej odpowiedzialnego za tę ustawę. Przykład ten pokazuje, 
że niedopatrzenie na etapie tworzenia prawa i błędne użycie 
jednego wyrazu może zmienić sens całego przepisu oraz wy-
wołać skutki odwrotne od zamierzonych.

Chaos po nowelizacji przepisów o 
zatrudnianiu cudzoziemców 
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw z 20 lipca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:



 


Ocena grzeszności ustawy:

4/14 pkt

Brak koncepcji
Nadregulacja
Niestabilność prawa

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., wbrew za-
powiedziom rządzących ani nie ułatwiły, ani nie przyspieszyły 
procederu zatrudniania obcokrajowców. W ich efekcie w urzę-
dach pracy powstał chaos administracyjny, a pracodawcy zwy-
czajnie gubią się w gąszczu nowych regulacji i dodatkowych 
obowiązków informacyjnych. Różne interpretacje i wytyczne 
poszczególnych urzędów, limitowanie liczby przyjmowanych 
wniosków, ograniczenia w korzystaniu z formy elektronicznej, 
niedopracowane formularze, to tylko nieliczne problemy z jaki-
mi przyszło się zmierzyć przedsiębiorcom. Co ważne, 6 kluczo-
wych w tym obszarze rozporządzeń zostało przyjętych dopiero 
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8 grudnia 2017 r. i ogłoszonych 15 grudnia, a wchodziły w życie 
już z początkiem 2018 r. Zatem adresaci prawa mieli niewie-
le czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami. Ponadto,  
aby udrożnić urzędy i przyspieszyć wydawanie dokumentów 
zapowiedziano zwiększenie zatrudnienia w administracji. 
Prawa, które wywołuje taki skutek i tak daleko idące trudności  
po stronie adresatów (w tym przypadku urzędników i praco-
dawców) nie można nazwać dobrym prawem. Oznacza to,  
że już na etapie jego tworzenia popełniono błędy, które unie-
możliwiają prawidłową realizację nowych przepisów w prak-
tyce.

Jeden przepis, dwa różne brzmienia - 
zamieszanie w ustawie o KAS
W opublikowanym przez Marszałka Sejmu tekście jednolitym ustawy  
o Krajowej Administracji Skarbowej  (t.j. Dz.U.  z  2018  r.  poz. 508) wid-
nieją dwa różne brzmienia tego samego przepisu art. 2 pkt 16a. Zgodnie 
z pierwszą wersją tego przepisu do zadań KAS należy wykonywanie za-
dań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monito-
rowania drogowego przewozu towarów. Drugie brzmienie art. 2 pkt 16a 
stanowi z kolei, iż zadania te to ujawnianie i odzyskiwanie mienia za-
grożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa  
w pkt 13 – 16  albo art. 33 § 2 ustawy  z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy. 

Problem podwójnego brzmienia wspomnianego przepisu istnieje  
już od ponad roku. Na szczęście, mając na względzie zakres tych prze-
pisów, nie powinno to wywołać negatywnych skutków dla podatników. 
Jest to jednak przykład niestarannej, a może nawet niechlujnej legisla-
cji, co jest zjawiskiem niepokojącym. Gdyby podobny błąd miał miejsce  
np. w Kodeksie karnym, to jego konsekwencje z pewnością byłyby dalej 
idące i miałyby istotne znaczenie w procesach karnych.
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Znikający olej rzepakowy
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  
z 9 marca 2017 r.

Lista grzechów ustawy:



 


LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

3/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Brak koncepcji
Nadregulacja

Nie od dzisiaj wiadomo, że problem wyłudzeń podatku VAT  
w obrocie olejem rzepakowym jest poważny. Olej rzepakowy  
to surowiec, z którego produkuje się m.in. estry metylowe sta-
nowiące składnik oleju napędowego do silników Diesla. Sza-
cuje się, iż w 2015 r. bezpiecznie do budżetu państwa trafiło 
jedynie 83 mln zł z tytułu VAT od estrów metylowych, podczas  
gdy pozostała kwota potencjalnych wpływów w wysokości 
376,8 mln zł była zagrożona i prawdopodobnie została bez-
powrotnie utracona. 

Celem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewo-
zu towarów jest zwalczanie tego problemu. Zgodnie z ustawą 
przewóz niektórych towarów jest rejestrowany i nadzorowany 
elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. W pierwot-
nej wersji projektu w art. 3 ust. 2 znajdowało się odwołanie  
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do rozporządzenia, zgodnie z którym przedmiotem rejestracji  
i monitorowania objęte będą, m.in. oleje roślinne, które mogą 
być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych. W toku 
dalszych prac nad projektem uznano jednak, iż katalog towarów 
objętych monitorowaniem powinien zostać wyrażony wprost  
w ustawie. To oczywiście słuszny pogląd. Jednakże katalog to-
warów wpisanych do projektu ustawy nie był tożsamy z tym, 
który był zaproponowany w rozporządzeniu wykonawczym.  
Z katalogu w ostatniej chwili zniknął właśnie olej rzepakowy.

Na szczęście po głośnym sprzeciwie producentów biokompo-
nentów, którym zależało na uzdrowieniu sytuacji w branży, re-
sort finansów przywrócił obowiązek monitorowania przewozu 
oleju rzepakowego. Resort dopytywany o tę sprawę tłumaczył, 
że wykreślenie oleju nastąpiło w związku z uwagami zgłasza-
nymi przez branżę spożywczą. Akceptujemy te wyjaśnienia  
i rozumiemy, że przepisy mogą wymagać poprawienia czy do-
precyzowania. Niemniej jednak w tym przypadku bez wątpie-
nia zawiodła komunikacja z przedsiębiorcami, którzy w żaden 
sposób nie zostali w odpowiednim czasie poinformowani ani 
o fakcie wykreślenia oleju rzepakowego z katalogu towarów 
objętych monitorowaniem tuż przed zakończeniem prac nad 
projektem, ani o przyczynach takiej decyzji.
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Nowelizacja nowelizacji - piętrowe zmiany 
w podatkach dochodowych
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  
z 27 października 2017 r.

Lista grzechów ustawy:



 




LEGENDA:

 Grzech lekki (1 pkt)        Grzech ciężki (2 pkt)

Ocena grzeszności ustawy:

8/14 pkt

Nierzetelne konsultacje
Pośpiech
Brak koncepcji
Nadregulacja
Niestabilność prawa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne to nowelizacja obowiązującej od tego roku tzw. ustawy anty-
optymalizacyjnej, czyli pakietu zmian, których celem jest przede 
wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego  
od osób prawnych. Jest to zatem nowelizacja nowelizacji – przy-
kład, że pośpiech i niskiej jakości legislacja skutkują potrzebą 
“łatania” dopiero co wprowadzonych, “dziurawych” ustaw.
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Duży pośpiech determinowany dążeniem do uchwalenia zmian 
przewidzianych w ustawie antyoptymalizacyjnej tak, aby mo-
gły one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., spowodował,  
że ustawa zawierała wiele nieścisłości i błędów. W związku z 
tym resort finansów jeszcze w 2017 r. skierował do Stałego Ko-
mitetu Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy antyopty-
malizacyjnej. W uzasadnieniu podkreślono, że rozwiązania za-
warte w projekcie służą poprawie sytuacji prawnej podatników 
oraz mają na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości 
w zakresie stosowania przepisów prawa.

Takie tłumaczenie nie przekonało jednak przedstawicieli Rzą-
dowego Centrum Legislacji. RCL dosadnie oceniło, iż: „w 
świetle zasady pewności prawa i zasady zaufania do państwa  
i stanowionego prawa wynikających z art. 2 Konstytucji, za-
strzeżenia może budzić zarówno dokonywanie częstych zmian 
ustaw podatkowych, jak i “nakładające się” na takie częste zmia-
ny - wprowadzanie zmian ustaw nowelizujących ustawy podat-
kowe, jak czyni się to w opiniowanym projekcie. […] Takich pię-
trowych konstrukcji dokonywania zmian systemu prawnego nie 
można uznać za sprzyjające pewności prawa, co podkreślają też 
zasady tworzenia prawa, dopuszczając ich stosowanie jedynie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne  
dla uniknięcia luki w prawie”.

Nic dodać, nic ująć. Takie działanie nie ma bowiem nic wspól-
nego z zasadami techniki prawodawczej i dobrymi praktyka-
mi legislacyjnymi. Szczęście w nieszczęściu, że ustawodawca 
przyznał się do winy i próbuje naprawić swoje oczywiste błę-
dy. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia np. z takim 
kuriozum, jak opodatkowanie wkładów pieniężnych do spółek 
kapitałowych.
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PODSUMOWANIE
W analizowanym w niniejszym Raporcie okresie uchwalono  
263 ustawy, o 17 więcej niż między listopadem 2015 r. - a grud-
niem 2016 r. Liczba ustaw jest zatem porównywalna. Przedmio-
tem naszego szczególnego zainteresowania było 108 ustaw  
(w poprzednim Raporcie było ich 101), mających największy 
wpływ na przedsiębiorców. Patrząc przez pryzmat zdefinio-
wanych wcześniej “7 grzechów głównych stanowienia prawa  
w Polsce”, zaobserwowaliśmy jednak wzrost odsetka ustaw 
procedowanych bez rzetelnego przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych. Więcej było także ustaw, które grzeszy-
ły brakiem koncepcji, wprowadzaniem nadmiernych regulacji  
oraz takich, które zmniejszały stabilność przepisów. Z tego 
punktu widzenia trudno uznać za sukces fakt, iż w istotny 
sposób spadł odsetek ustaw stanowiących wrzutki posel-
skie bądź to, że mniej ustaw procedowano w nadmiernym 
pośpiechu. Spadek ten to zresztą bardziej efekt obserwowane-
go spowolnienia tempa procesu legislacyjnego, który zazwyczaj 
ma miejsce w drugim roku prac każdego nowego parlamentu 
- niż świadomej eliminacji złej tendencji 

Proces legislacyjny, co wynika z prowadzonych przez nas ba-
dań od początku aktualnej kadencji parlamentu, obarczony jest 
nadal licznymi wadami. Niestety nie dostrzegamy żadnych 
działań, które miałyby na celu kompleksową poprawę ja-
kości systemu stanowienia prawa. Sytuacji w tym obszarze  
nie poprawi raczej wprowadzony w nowym Prawie przed-
siębiorców rozdział poświęcony tworzeniu prawa gospodar-
czego. Zawarte w tej ustawie przepisy są oczywiście słuszne,  
lecz bez ingerencji w rządowy oraz sejmowy proces legislacyjny 
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- co wymagałoby nie tylko zmian w regulaminach pracy Rady 
Ministrów, regulaminie Sejmu oraz regulaminie Senatu, lecz tak-
że w Rządowym Centrum Legislacji oraz sejmowym i senackim 
Biurze Legislacyjnym - nie ma mowy o poprawie jakości regula-
cji. Pewną nadzieję na zmiany w tym obszarze niesie ze sobą 
powołanie Centrum Analiz Strategicznych, zapowiedziane  
w expose przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym pogarszaniu się jako-
ści prawa jest też bierna postawa Senatu, czyli instytucji naj-
bardziej predestynowanej do tego, by stać na straży wysokiego 
poziomu tworzonych przepisów. W obecnej kadencji parla-
mentu Senat nie wniósł poprawek do ustaw uchwalonych 
przez Sejm aż w 72 proc. przypadków. Tymczasem szczegó-
łowej analizie w pracach nad poprzednią i aktualną edycją Ra-
portu legislacyjnego poddaliśmy łącznie ponad 200 z prawie  
500 uchwalonych ustaw. Oznacza to, że Senat przymknął oko  
na liczne, w tym bardzo istotne, niedoróbki prawne, które prze-
łożyły się na pogorszenie sytuacji przedsiębiorców. Sytuacja  
ta może przywrócić aktualność pytaniu o sens istnienia Izby 
Wyższej polskiego parlamentu.

Taki stan rzeczy nie powinien trwać ani chwili dłużej. Reko-
mendacje i propozycje działań naprawczych leżą na stole. 
Liczymy na to, że niniejszy Raport przyczyni się do rozpoczęcia 
nie tyle debaty, co konkretnych prac zmierzających do uzdro-
wienia systemu stanowienia prawa w Polsce. Żeby to jednak na-
stąpiło, instytucje zaangażowane w proces legislacyjny powinny 
dokonać rachunku sumienia, wyznać żal za popełnione grzechy  
i powziąć mocne postanowienie poprawy. 
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