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WPROWADZENIE
Pierwsza edycja Raportu (de)regulacyjnego pokazała, iż od listopa-
da 2015 r. do lipca 2017 r. mieliśmy do czynienia z postępującym 
wzrostem obciążeń administracyjnych. Na barki przedsiębiorców 
nakładano kolejne ciężary, niwelujące wysiłki deregulacyjne takie jak 
np. ustawy z pakietu “100 zmian dla firm”. Jak prezentuje się bilans 
za okres sierpień 2017 r. - sierpień 2018 r.? I dlaczego akurat oceny 
dokonujemy biorąc pod uwagę stan prawny w środku lata?

Sierpień to tradycyjnie okres tzw. wakacji sejmowych - ostatnie usta-
wy uchwala się w lipcu, a parlamentarzyści wracają do pracy pod ko-
niec sierpnia, bądź nawet - jak w bieżącym roku - dopiero we wrze-
śniu. Jest to zatem idealny moment na podsumowanie legislacyjne. 
Pierwsza edycja Raportu obejmowała okres od początku kadencji  
do sejmowych wakacji 2017 r. - i to widać, ponieważ wówczas analizie 
poddaliśmy niemal 370 ustaw, a teraz o 100 mniej, bo nieco ponad 
260. Naszym celem była identyfikacja zmian, które dotyczą przed-
siębiorców - nakładają na nich dodatkowe obowiązki lub utrudniają 
prowadzenie biznesu bądź wręcz przeciwnie, ułatwiają działalność. 

W bieżącej edycji Raportu dokonaliśmy istotnej modyfikacji meto-
dologii Indeksu (de)regulacji, czyli narzędzia obrazującego obcią-
żenie regulacyjne w gospodarce, będące skutkiem wprowadzanych 
zmian legislacyjnych. Większy obiektywizm Indeksowi zapewni oce-
na całych ustaw, a nie poszczególnych norm prawnych. 
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Niniejszy Raport to także jedna z pierwszych kompleksowych ocen 
pierwszych miesięcy pracy Rady Ministrów pod przewodnictwem 
Mateusza Morawieckiego. Wcześniej pełnił on funkcję ministra roz-
woju i finansów, a pierwszy z tych resortów brylował w obszarze de-
regulacji. Czy udało się przenieść to pro-przedsiębiorcze podejście 
na cały rząd? 

Zapraszamy do lektury!
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JAK FUNKCJONUJE
Indeks (de)regulacji?

Indeks (de)regulacji obrazuje zmianę obciążenia regulacyjnego  
w gospodarce na skutek wprowadzanych zmian legislacyjnych. Oce-
niana jest w nim każda uchwalona ustawa, która skutkuje istotnym 
zwiększeniem bądź ograniczeniem obciążeń regulacyjnych przed-
siębiorców. Stanowi to zmianę w stosunku do metodyki stosowanej 
w poprzedniej edycji Raportu, gdzie z osobna przedmiotem oceny 
były poszczególne zmiany wyodrębnione z analizowanych ustaw.  
Z uwagi na trudność w jednoznacznym i spójnym w całym przekroju 
polskiej legislacji definiowaniu wprowadzanej przez ustawę „zmia-
ny” jako wydzielonej jednostki, zdecydowaliśmy się oceniać ustawy 
jako całość. 

Ocena każdej ustawy przyjmuje wartości od -5 (największe zmniej-
szenie obciążeń regulacyjnych) do +5 (największe zwiększenie ob-
ciążenia regulacyjnego). Jest to skala oparta na funkcji wykładniczej 
eksponencjalnej. Oznacza to, że większe zmiany wprowadzane przez 
nowe lub zmieniane akty prawne ważą nieproporcjonalnie więcej na 
wartości indeksu niż szereg drobniejszych zmian. W konsekwencji 
wpływ jednej ustawy wprowadzającej skrajnie niekorzystne rozwią-
zania może zostać zneutralizowany dopiero po uchwaleniu bardzo 
wielu ustaw wprowadzających jedynie kosmetyczne ułatwienia  
dla przedsiębiorców.
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Zasady przypisywania punktowych wartości “wpływu regulacyjne-
go” dla analizowanych zmian wyglądają następująco:

+/- 1
drobne zmiany w prawie nie wpływające istotnie 
na działalność przedsiębiorców, ale zwiększające/
zmniejszające stopień skomplikowania prawa

+/- 2 nowy/zlikwidowany obowiązek informacyjny

+/- 3
rozszerzenie/ograniczenie obowiązujących regulacji 
o dodatkowe przepisy stanowiące istotne obciążenie 
regulacyjne

+/- 4
poważne zwiększenie/zmniejszenie obciążenia 
regulacyjnego przedsiębiorstw stanowiące daleko idące 
utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej

+/- 5

nowa/zlikwidowana danina publicznoprawna o 
znacznym wymiarze; wprowadzenie/uchylenie regulacji 
w drastyczny sposób utrudniającej lub uniemożliwiającej 
prowadzenie działalności gospodarczej w danym 
obszarze
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Ocena punktowa zmiany

Co do zasady w ramach Indeksu uwzględnione zostały tylko te prze-
pisy, które mają wpływ na dodanie lub odjęcie przedsiębiorcom ob-
ciążeń i obowiązków prawnych. Nie ujęto tych zmian, których wpływ 
został oceniony na “0”.

Zasadę działania skali obrazuje poniższy wykres:
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INDEKS (DE)REGULACJI
Polska (XI.2015=0)
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ZMIANA INDEKSU
w poszczególnych latach i obszarzach
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PODATKI

W obszarze prawa podatkowego rząd konsekwentnie trzyma  
się obranego na uszczelnianie systemu kursu. Skuteczna walka  
z oszustwami podatkowymi i agresywną optymalizacją podatkową 
to sztandarowy cel Ministerstwa Finansów i powstałej w 2017 r. Kra-
jowej Administracji Skarbowej. Po latach bierności w tym zakresie 
resort finansów do walki z wyłudzeniami wytoczył ciężkie legislacyj-
ne działa, m. in. split-payment, STIR (blokowanie rachunków banko-
wych) czy ograniczenia w rozliczaniu kosztów.

Niestety, przyjęty przez Ministerstwo Finansów model zwalczania 
nieprawidłowości polega przede wszystkim na nakładaniu na po-
datników nowych obowiązków, zakazów bądź na zaostrzaniu sankcji 
za dopuszczenie się ewentualnych nieprawidłowości. Tym samym  
w celu maksymalizacji wpływów budżetowych rządzący wprowa-
dzają kolejne zmiany w prawie podatkowym, co skutkuje przeregu-
lowaniem i potęguje poczucie braku pewności prawa wśród przed-
siębiorców.

I choć nie sposób polemizować z potrzebą zwalczania przestęp-
czości podatkowej i prób obchodzenia prawa, to nie można jed-
nak pominąć faktu, że koszty tej walki ponoszą przede wszyst-

Sumaryczna zmiana w obszarze od września 2017 r.

+9,65 pkt
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kim rzetelni podatnicy. Walka z niewielkim odsetkiem oszustów 
w wydaniu Ministerstwa Finansów skutkuje bowiem nakładaniem  
na tych uczciwych coraz to nowych obowiązków sprawozdawczych 
i zwiększaniem kosztów prowadzenia działalności. Zmian, które  
z kolei przyczyniłyby się do ułatwienia prowadzenia działalności było  
jak na lekarstwo. W obszarze deregulacji wyróżniają się natomiast 
propozycje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Najlepsza ustawa w obszarze

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji wprowadziła 
nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w po-
dejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Wprowadzone 
przepisy zmieniają system udzielania zwolnień podatkowych, 
który funkcjonował do tej pory w ramach specjalnych stref ekono-
micznych. W ustawie przewidziano wsparcie dla nowych inwesty-
cji w formie zwolnienia od podatku dochodowego bez względu na 
lokalizację inwestycji. 

Ustawa została przez przedsiębiorców oceniona pozytywnie. Nowe 
zasady udzielania wsparcia powinny bowiem zwiększyć poziom 
inwestycji. Korzyści zarezerwowane dotychczas tylko dla inwestu-
jących w strefach ekonomicznych stały się dostępne dla znacznie 
większej ilości podmiotów. Ponadto wprowadzone rozwiązania 
powinny uczynić Polskę rynkiem bardziej konkurencyjnym na tle 

ustawa o wspieraniu nowych 
inwestycji z 10 maja 2018 r.

WPŁYW REGULACYJNY:

-5,46 pkt
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innych państw regionu. Należy mieć nadzieję, że pomoże to przy-
ciągnąć zagranicznych inwestorów. Wprowadzenie możliwości 
korzystania na obszarze całego kraju z udogodnień, które do tej 
pory były zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców funkcjo-
nujących w obrębie Specjalnych Stref Ekonomicznych, powinno 
mieć pozytywny wpływ nie tylko na napływ inwestycji, ale również 
na sytuację na rynku pracy. Mając do wyboru znacznie szerszy 
wachlarz dostępnych lokalizacji, inwestorzy powinni chętniej re-
alizować swoje projekty w Polsce. Każde nowoutworzone miejsce 
pracy nasila zaś konkurencję o pracowników, co ma bezpośrednie 
przełożenie na oferowane warunki zatrudnienia i rynkowy poziom 
wynagrodzeń.

Należy zaznaczyć, że rozszerzenie możliwości korzystania z ulg 
przez inwestorów siłą rzeczy wiąże się ze zmniejszeniem wpły-
wów podatkowych w krótkim okresie. Autorzy ustawy założyli, że 
spadek dochodów budżetowych wyniesie 675 mln zł w pierwszym 
roku obowiązywania. Trzeba jednak pamiętać, że ulgi przyznawa-
ne są na określony czas, po upływie którego firma zaczyna rozli-
czać się na standardowych zasadach. Ponadto wzrost zatrudnie-
nia, jaki nastąpi dzięki przyciągnięciu nowych inwestycji przyczyni 
się do zwiększenia wpływów ze składek na obowiązkowe ubez-
pieczenia oraz przychodów z PIT od wynagrodzeń pracowników.  
Na dłuższą metę wprowadzone zmiany powinny więc mieć ko-
rzystny wpływ na finanse publiczne oraz przyczynić się do rozwoju 
przedsiębiorczości.

Zmiany obowiązują od lipca bieżącego roku.
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Zamiast nakładania kolejnych  obowiązków i restrykcji na podat-
ników, należy poszukiwać takich rozwiązań, które same w sobie 
będą stanowiły zachętę do prawidłowego rozliczania obowiązków 
publicznoprawnych. Obrana przez resort finansów strategia jest 
bowiem krótkowzroczna. Ewentualne większe wpływy budżeto-
we osiągnięte zostaną kosztem wyhamowania przedsiębiorczości. 
Ciągłe doregulowywanie gospodarki jest rozwiązaniem ryzykow-
nym, bowiem z czasem znacznie utrudni prowadzenie działalno-
ści w Polsce i może doprowadzić do odpływu kapitału i zniechęce-
nia przedsiębiorców do inwestowania w kraju. Trzeba zaznaczyć, 
że odpowiednie organy administracji skarbowej już teraz dyspo-
nują narzędziami, które pozwalają skutecznie walczyć z niepra-
widłowościami. Można tu wskazać chociażby klauzulę przeciwko 
unikaniu opodatkowania, która w praktyce w zasadzie nie jest 
stosowana. Wynika to zapewne z faktu, że precyzyjne wskazanie 
nieuczciwego podmiotu nie jest zadaniem łatwym. Z drugiej stro-
ny słyszymy jednak zapewnienia resortu finansów, że typowanie 
do kontroli i wykrywanie nieprawidłowości funkcjonuje coraz le-
piej. Czas najwyższy zatem zmobilizować odpowiednie służby do 
walki z faktycznymi oszustami, a przedsiębiorcom umożliwić spo-
kojne prowadzenie i rozwijanie działalności.
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Najgorsza ustawa w obszarze

WPŁYW REGULACYJNY:

+14,84 pkt
nowelizacja ustaw podatkowych  
z 27 października 2017 r.

Była nazywana ustawą antyoptymalizacyjną. Oprócz licznych 
zmian mających na celu ograniczenie stosowania optymaliza-
cji podatkowych, wprowadziła również nową daninę - podatek  
od nieruchomości komercyjnych, nazywany również podatkiem 
“galeryjnym”. Zgodnie z metodologią przyjętą podczas opraco-
wywania poprzedniego raportu deregulacyjnego, nakładanie 
na przedsiębiorców zupełnie nowych danin publicznoprawnych 
uznajemy za jeden z najdalej idących przejawów regulacji.

Podatek galeryjny zastąpił zakwestionowany przez Komisję Eu-
ropejską podatek handlowy, który w założeniu miał obciążać 
nieruchomości handlowo-usługowe. W myśl nowej koncepcji 
rozszerzono zakres podmiotowy podatku i objęto nim wszystkie 
nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę, których łączna 
wartość przekracza 10 mln zł. Zatem dodatkowe obciążenie objęło 
nie tylko galerie handlowe, ale wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści o wartości powyżej 10 mln zł. 

Należy zadać pytanie, jakie było rzeczywiste uzasadnienie wpro-
wadzenia nowej daniny. Pierwotnie bowiem resort finansów do-
strzegał problem ukrywania dochodów tylko u podmiotów pro-
wadzących działalność usługowo-handlową, przede wszystkim 
w działalności galerii handlowych. Po zakwestionowaniu przez 
Komisję Europejską podatku handlowego rząd porzucił starą 
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koncepcję i postanowił objąć podatkiem galeryjnym jeszcze szer-
szą grupę przedsiębiorców. Takie działania nasuwa podejrzenia,  
że nie walka z optymalizacją, a cele stricte fiskalne były rzeczywi-
stym uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Nasza surowa ocena wynika również z tego, iż filozofia podatków 
sektorowych sprawia, że przedsiębiorcy z różnych branż i sektorów 
gospodarki obawiają się, czy przypadkiem oni nie będą następni. 
Obawy przedsiębiorców wywołują tzw. efekt mrożący w gospo-
darce, czyli wstrzymanie się z inwestycjami. Przedsiębiorcy za-
miast rozwijać działalność, tworzyć nowe moce produkcyjne lub 
zatrudniać pracowników, wolą poczekać na wyklarowanie się sy-
tuacji prawnej, w szczególności podatkowej. 

Ponadto na mocy ustawy wprowadzono dla podatników należą-
cych do grup kapitałowych ograniczenie możliwości zaliczania 
do kosztów wydatków na usługi niematerialne, m.in. doradcze, 
zarządcze, księgowe, prawne, przetwarzania danych. Omawiane 
rozwiązania dla wielu przedsiębiorców oznaczają więc zwiększe-
nie kosztów prowadzenia działalności. Resort finansów w sprytny 
sposób bowiem, bez podnoszenia stawki podatku dochodowego, 
zwiększyło podstawę opodatkowania w celu zapewnienia dodat-
kowych wpływów do budżetu państwa.  W tym kontekście wpro-
wadzone zmiany obniżyły atrakcyjność Polski, jako miejsca do in-
westowania.
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Najważniejsze zmiany w obszarze

Zwiększające regulację gospodarki:

 mechanizm podzielonej płatności (split-payment)

 rezygnacja z generalnego podmiotowego zwolnienia funduszy 
inwestycyjnych

 ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
wydatków na usługi niematerialne

 umożliwienie blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców 
przez Krajową Administrację Skarbową

Deregulujące gospodarkę:

 zmiany w zakresie wsparcia zarezerwowanego dotychczas dla stref 
ekonomicznych

  podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 proc. kosztów 
uzyskania przychodów dla twórców

 zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji

 zwolnienie z wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, jeśli kwota 
zaliczki nie przekracza 1 000 zł
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PRACA
Sumaryczna zmiana w obszarze od września 2017 r.

+13,90 pkt
Zmiany wprowadzane w obszarze pracy miały głównie charak-
ter zwiększający regulację, a co za tym idzie obowiązki prawne,  
w szczególności te po stronie pracodawców. Kolejna odsłona niniej-
szego Raportu potwierdziła naszą wcześniejszą tezę, iż inicjatorem 
działań deregulacyjnych w tym obszarze jest przede wszystkim Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii (uprzednio Ministerstwo 
Rozwoju). 

Niestety inicjatywy legislacyjne podejmowane przez resort rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej z reguły dalekie są od wprowadzania 
rozwiązań, których celem miałoby być ograniczenie obowiązków  
po stronie pracodawców. Z racji tego, że za obszar pracy odpowia-
da to ministerstwo, kluczowe w tym obszarze ustawy bynajmniej 
nie miały charakteru deregulacyjnego. Niemniej jednak pojawiło się 
kilka przepisów, które mają ułatwić życie pracodawcom, ale są one 
zasługą wyłącznie resortu przedsiębiorczości.
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Najlepsza ustawa w obszarze

Jest to jedyna ustawa typowo deregulacyjna w obszarze pracy. 
Stanowiła ona inicjatywę ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, 
zgłoszoną pierwotnie w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. 
Ustawa daje pracodawcy możliwość prowadzenia i przechowywa-
nia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Zmiana 
postaci z papierowej na elektroniczną będzie wymagała jednak 
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwali-
fikowaną pieczęcią elektroniczną. 

Nowa regulacja eliminuje też absurdalny obowiązek półwiecznej 
archiwizacji, będący ewenementem na skalę europejską. Przewi-
duje bowiem skrócenie okresu obowiązkowego przechowywa-
nia dokumentacji pracowniczej z obecnych 50 do 10 lat. Stanowi  
to realizację postulatu zgłaszanego od lat przez pracodawców. 
Koszty administracyjne prowadzenia i przechowywania akt pra-
cowniczych szacowane były na ok. 130 mln zł. Ich ograniczenie, jak 
i nadmiernych obowiązków administracyjnych po stronie przed-
siębiorców niewątpliwie ułatwi im wykonywanie działalności go-
spodarczej i prowadzenie spraw kadrowych. 

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z nową ustawą krótszy okres 
archiwizacji będzie powiązany z obowiązkiem po stronie praco-
dawcy przekazywania do ZUS comiesięcznych raportów informa-

ustawa o skróceniu okresu 
przechowywania akt pracowniczych i 
ich elektronizacji z 10 stycznia 2018 r. 

WPŁYW REGULACYJNY:

-2,01 pkt
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cyjnych. Ponadto zgodnie z przedmiotową ustawą preferowaną 
formą wypłaty wynagrodzenia będzie teraz forma bezgotówkowa 
(przelew), co może mieć wpływ na ograniczenie szarej strefy. 

Nowe regulacje wejdą w życie od stycznia 2019 r.

Najgorsze ustawy w obszarze

WPŁYW REGULACYJNY:

+5,46 pkt
ustawa o zmianie ustawy o związkach 
zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw z 5 lipca 2018 r.

Ustawa ta rozszerza prawo koalicji związkowej na wszystkie osoby 
wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Oznacza 
to, że samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych 
będą mogli zakładać i przystępować do związków zawodowych. 
Taka koncepcja nie wywołuje zastrzeżeń, jednak sposób jej reali-
zacji w przedmiotowej ustawie już tak. Ustawodawca zdecydował 
bowiem, że osobom tym będą przysługiwały identyczne przywile-
je związkowe jak pracownikom, w tym szczególna ochrona przed 
wypowiedzeniem, prawo do płatnych oddelegowań związkowych 
oraz negocjowania aktów wewnątrzzakładowych. Zamiast pod-
dać weryfikacji dotychczasowe i tak dość rozbudowane uprawnie-
nia związkowe, czyli pójść w kierunku deregulacji, zdecydowano  
o ich rozszerzeniu na kolejne grupy. 

Należy zaznaczyć, że zakres przedmiotowej nowelizacji jest zbyt 
daleko idący, co nie jest wymagane przez standardy europejskie. 
Dla pracodawców konsekwencją nowych przepisów będzie wzrost 
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obowiązków, a co za tym idzie – kosztów. Będą oni musieli nowo-
powstającym organizacjom związkowym zapewnić m.in. odpo-
wiednie warunki lokalowo-techniczne. Kolejną kwestią jest pra-
wo do ochrony przed wypowiedzeniem. Taka regulacja w istotny 
sposób utrudni zarządzanie kadrami i może wręcz zostać uznana  
za niezgodną z zasadą swobody umów. Istnieje też ryzyko, że pra-
wo do ochrony będzie nadużywane, a organizacje związkowe będą 
tworzone jedynie w celu uzyskania ochrony przed zwolnieniem. 

Wiele problemów w praktyce może spowodować też to, że  upraw-
nienia związkowe będą przysługiwały osobom, które wykonują 
incydentalnie zlecenia dla firmy i nie łączy je z nimi stała więź eko-
nomiczna. Tymczasem szerszy krąg osób uprawnionych do nego-
cjowania z pracodawcą w tym osób, które nie współpracują z firmą 
na stałe i mają odmienne interesy, może utrudnić prowadzenie 
dialogu i wprowadzić chaos w zakładach pracy. Nowe przepisy za-
czną obowiązywać od stycznia 2019 r.

WPŁYW REGULACYJNY:

+5,46 pkt
ustawa o ograniczeniu handlu w 
niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni z 10 stycznia 2018 r.

Ustawa ta jest dobitnym przykładem interwencji regulacyjnej 
prawodawcy. Niestety dość nieudanej. W tym przypadku ustawo-
dawca istotnie ingeruje w działalność przedsiębiorców, zwiększa 
obciążenia regulacyjne i dopuszcza się wręcz nadregulacji. Powo-
łując się na potrzebę ograniczenia pracy w niedziele i święta wpro-
wadza karkołomne ograniczenie w handlu. Próbuje poprawić sy-
tuację pracowników ograniczając swobodę gospodarczą. A chcąc 
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doregulować zagadnienie handlu w dni wolne tworzy katalog wy-
jątków. I to nie byle jaki, ale 32 punktowy. Świadczy to o proble-
mach ustawodawcy z uregulowaniem tej kwestii.

W praktyce realizacja wizji wolnych niedziel okazuje się być nie-
zwykle trudna. A im bardziej chce ją ująć w ramy prawne, tym 
więcej pojawia się komplikacji. Ustawodawca wpadł w swoistą 
pułapkę regulacyjną. Tworząc natomiast katalog wyjątków arbi-
tralnie zadecydował, które z branż i placówek handlowych, będą 
wyłączone spod zakazu handlu a które nie. Z wyborem tym moż-
na oczywiście polemizować. Trudno bowiem zrozumieć dlaczego 
można handlować dewocjonaliami a książkami w księgarniach 
już nie? Dlaczego można handlować częściami do maszyn rolni-
czych a do samochodowych nie? 

Po doborze katalogu wyjątków dobitnie widać, że ustawodawca 
faworyzuje jedne branże względem innych. Dopuszcza się tym sa-
mym nierównego traktowania podmiotów. Sam katalog, jak i cała 
ustawa powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych. Co tylko 
potwierdza, że ustawodawca nie do końca poradził sobie z tą re-
gulacją. Dla zwykłych obywateli trudne jest nawet zrozumienie, 
które z niedziel są w danym miesiącu wolne od handlu. 

Co więcej, rząd bronił swojego pomysłu twierdząc, że ochroni  
w ten sposób drobnych sprzedawców przed konkurencją zagra-
nicznych sieci handlowych. Jednak statystyki tego nie potwierdza-
ją. Wręcz przeciwnie - sieci tylko zwiększają swoje obroty kosz-
tem rodzimego handlu, co grozi upadkiem małych sklepów. Nie  
do końca zadowoleni są również sami pracownicy, którzy pracując 
w niedzielę mogli sobie dorobić. Czas pokaże czy adresatom no-
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wej ustawy spodoba się tak daleko idąca ingerencja w ich prawa. 
Jeśli chce się więc coś doregulować trzeba to robić z głową, w prze-
ciwnym razie można wylać przysłowiowe dziecko z kąpielą, ponie-
waż gospodarka rządzi się swoimi prawami.

Nie sposób nie wspomnieć o projektach nowych Kodeksów pra-
cy (indywidualnego i zbiorowego), które zostały przygotowane 
przez Komisję Kodyfikacyjną w marcu 2018 r. Jednym z założeń 
ich opracowywania była właśnie idea deregulacji. Było to jak 
najbardziej słuszne, ponieważ specyfika prawa pracy pozwala  
na kształtowanie praw i obowiązków stron w ramach umów czy 
porozumień zbiorowych. Oznacza to, że interwencja ustawo-
dawcy nie zawsze jest tu potrzebna a nawet wskazana. Niestety 
wspomnianego celu nie udało się osiągnąć. Ostateczny kształt 
projektów został oceniony jako przeregulowany i zwiększający 
obciążenia po stronie pracodawców. Projekt indywidualnego Ko-
deksu pracy rozbudowano do 544 artykułów (!). Z tego względu 
oceniliśmy go bardzo krytycznie. Kazuistyka projektu i stopień 
jego skomplikowania spowodowały, że przypominał on bardziej 
regulację z obszaru prawa administracyjnego aniżeli prawa pra-
cy. Wystarczy wspomnieć o zaproponowanej koncepcji zatrud-
nienia niepracowniczego z określoną liczbą dni pracy i poziomem 
wynagrodzenia czy też o nowych rodzajach terminowych umów  
o pracę, gdzie przykładowo limit trwania umowy na czas okre-
ślony ustalono ustawowo na poziomie 540 dni. Tego rodzaju pro-
pozycje spowodowałyby, że nowy Kodeks pracy byłby kompletnie 
nieżyciowy, a pracodawcy mieliby ogromne trudności, aby je po-
prawnie zastosować w praktyce.
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WPŁYW REGULACYJNY:

+5,46 pkt
nowelizacja ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
 z 15 grudnia 2017 r.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje górny 
limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe do kwoty 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w 
skali roku. Oznacza to, że po osiągnięciu tego progu, do końca roku 
za pracownika nie odprowadza się już składki emerytalno-rento-
wej. W praktyce rozwiązanie to dotyczyło osób, których przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie przekraczało 250% średniej krajowej.

Pod koniec października 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przedstawiło treść nowelizacji ustawy o systemie 
ubezpieczeń, znoszącej od 1 stycznia 2018 r. górny limit podstawy 
wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Projekt ten był utrzymy-
wany w tajemnicy, ujawniono go dopiero w dniu przyjęcia przez 
Komitet Stały Rady Ministrów, a więc na końcowym etapie pro-
cesu legislacyjnego oraz z pominięciem konsultacji społecznych. 
Zakładana zmiana miała jednak bardzo poważny wpływ na funk-
cjonowanie przedsiębiorców zatrudniających wysoko wynagra-
dzanych specjalistów i menedżerów, bowiem wiązała się ze wzro-
stem kosztów zarówno po stronie zatrudnionych, jak i samych 
pracodawców. Zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności pojawiła 
się w momencie, gdy budżety na przyszły rok znacznej części firm 
zostały już zaplanowane. Nagle okazało się jednak, że przedsię-
biorcy muszą uwzględnić w nich wzrost kosztów nawet o 7 mld zł 
w skali roku. 
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Nie dość, że projekt zniesienia limitu 30-krotności wprowadzał 
nieoczekiwane i gwałtowne zwiększenie poziomu obciążeń po-
noszonych przez przedsiębiorców oraz pracowników, jest bardzo 
wątpliwe, czy osiągałby on zakładane cele. Biorąc pod uwagę za-
sadę ekwiwalentności składek obowiązującą w polskim systemie 
ubezpieczeń społecznych, narzucenie wyższego poziomu składek 
dla osób osiągających wysokie przychody z pracy wcale nie przy-
czynia się do większej redystrybucji dochodowej. Proporcjonalnie 
do wzrostu składek wzrosłyby bowiem emerytury przyznawane 
osobom płacącym więcej niż do tej pory. W efekcie zwiększyłoby 
się rozwarstwienie poziomu świadczeń wypłacanych przez ZUS. 
Zmiana nie przyniosłaby również trwałej poprawy stanu finansów 
publicznych, gdyż wzrostowi wpływów towarzyszyłby ekwiwalent-
ny wzrost zobowiązań systemu ubezpieczeń społecznych. Z tego 
powodu rozwiązania analogiczne do limitu 30-krotności funkcjo-
nują w wielu krajach – np. w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, 
Włoszech, Holandii, Słowacji, Hiszpanii, czy USA.

Projekt ustawy znoszącej limit 30-krotności jest zatem jednym ze 
sztandarowych przykładów złej legislacji. Z jednej strony nie zo-
stały spełnione podstawowe wymogi stanowienia prawa, takie jak 
obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, a z drugiej 
forsowano zmianę poważnie zaburzającą warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej, która w dalszej perspektywie byłaby 
niekorzystna również dla samego państwa. Szkodliwe skutki go-
spodarcze związane z niepewnym kształtem regulacji dotyczących 
limitu składek wystąpiły zarówno w 2017 r., kiedy ustawę procedo-
wano w ekspresowym tempie w parlamencie, jak również w 2018 
r., gdy Trybunał Konstytucyjny odwlekał prawie do końca okresu 
vacatio legis rozpatrzenie zgodności nowelizacji z Konstytucją.
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Najważniejsze zmiany w obszarze

Zwiększające regulację gospodarki:

 rozszerzenie przywilejów związkowych (a co za tym idzie obowiązków 
po stronie pracodawców ) na osoby pracujące na innej podstawie prawnej 
niż umowa o pracę

 wprowadzenie ograniczenia w handlu w niedziele i święta

 zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Deregulujące gospodarkę:

 skrócenie z 50 do 10 lat okresu archiwizacji akt pracowniczych

  wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej

 umożliwienie badania niekaralności kandydatów do pracy w sektorze 
finansowym

 usprawnienie działalności Rady Dialogu Społecznego
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GOSPODARKA
Sumaryczna zmiana w obszarze od września 2017 r.

-0,63 pkt

Kluczowym aktem prawnym uchwalonym w analizowanym okresie 
była ustawa - Prawo przedsiębiorców, czyli główny element pakie-
tu ustaw tzw. Konstytucji biznesu. Prawo przedsiębiorców zastą-
piło obowiązującą od 2004 roku ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej, wprowadzając m.in. katalog zasad obowiązujących 
przedsiębiorców oraz organy administracji. Przy okazji wyodrębnio-
no przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej do odrębnej ustawy, a także powołano Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Z drugiej strony, w rozmaitych obszarach, m.in. gospodarce odpada-
mi czy telekomunikacji, wprowadzano zmiany utrudniające prowa-
dzenie biznesu i nakładające na przedsiębiorców dodatkowe obo-
wiązki i związane z nimi koszty. 

Paradoksem ocenianego okresu jest to, że wprowadzono korzystne 
zmiany w ustawach uchwalonych przez Sejm obecnej kadencji, np. 
w ustawie - Prawo wodne. W ten sposób udało się ograniczyć ne-
gatywny wpływ regulacji, który wynikał z pierwotnie uchwalonych 
przepisów. Pożądane jest jednak to, by przemyślane i dobrze sfor-
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mułowane były właśnie te pierwotne przepisy i by nie było potrzeby 
pogłębiania niestabilności prawa poprzez kolejne nowelizacje. 

Najlepsza ustawa w obszarze

Potrzeba uchwalenia nowej ustawy regulującej funkcjonowanie 
przedsiębiorców nie ulegała wątpliwości. Od 2004 r., gdy uchwa-
lono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez licz-
ne nowelizacje, ten akt prawny stawał się coraz mniej czytelny,  
a ochrona swobód przedsiębiorców coraz słabsza. Prace nad tzw. 
Konstytucją biznesu trwały przez wiele lat - rozpoczęto je jeszcze 
w poprzedniej kadencji parlamentu, a ówczesne Ministerstwo 
Gospodarki zostawiło swoim następcom zaawnasowany projekt 
ustawy. 

Prawo przedsiębiorców nieprzypadkowo rozpoczyna się od ka-
talogu zasad skierowanego do przedsiębiorców oraz organów 
administracji. Ustawa przypomina o tym, że co nie jest prawem 
zakazane, jest dozwolone. Wątpliwości prawne mają być rozstrzy-
gane na korzyść przedsiębiorców. Wprowadzono też domniema-
nie uczciwości przedsiębiorcy oraz ochronę zaufania przedsiębior-
cy do organu administracji - organ bez uzasadnionej przyczyny nie 
odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim sa-
mym stanie faktycznym i prawnym. Oznacza to, że dobiegnie koń-
ca praktyka karania przedsiębiorców w sytuacji, gdy organ nagle 

ustawa - Prawo przedsiębiorców
z 6 marca 2018 r.

WPŁYW REGULACYJNY:

-5,46 pkt
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zmienia zdanie i ocenia konkretną sytuację w sposób całkowicie 
odmienny, niż wcześniej. Na straży tych praw ma stać nowopow-
stała instytucja - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Duży potencjał tkwi w dodanych do Prawa przedsiębiorców dy-
rektywach postępowania, w szczególności w osobnym rozdziale 
zawierającym zasady opracowywania projektów aktów norma-
tywnych z zakresu prawa gospodarczego. Przed rozpoczęciem 
prac nad projektem aktu prawnego należy przeprowadzić analizę 
możliwości osiągnięcia zakładanych celów bez interwencji legisla-
cyjnej, a jeśli okaże się ona konieczna, dokonuje się oceny przewi-
dywanych skutków społeczno-gospodarczych. Co więcej, tworząc 
akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, 
należy dążyć do ograniczenia obowiązków informacyjnych i nie-
nakładania nowych obowiązków administracyjnych. Zwrócono 
też uwagę na zjawisko gold-platingu, czyli nakładania dodatko-
wych obciążeń przy okazji implementacji prawa unijnego, dążąc 
do jego ograniczenia. 

Pewien zawód sprawia natomiast obszerny rozdział zatytułowa-
ny “Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”. Pracodawcy 
oczekiwali przeglądu i istotnego zmniejszenia liczby wyjątków  
od generalnych zasad kontroli działalności gospodarczej. Nieste-
ty, przekopiowano przepisy z ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Co gorsze, kolejne instytucje publiczne domagają  
się uwzględnienia ich na liście wyjątków. I tak się dzieje, chociażby 
w przypadku Inspekcji Ochrony Środowiska (nowelizacja ustawy  
o IOŚ z 20 lipca 2018 r.). 
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Ocena ustawy - Prawo przedsiębiorców jest trudna do oceny, być 
może oceniona trochę na wyrost, ponieważ wiele zależy od tego, 
czy i w jaki sposób nowe przepisy będą realizowane przez poszcze-
gólnych urzędników.

Jednym z elementów pakietu “Konstytucji biznesu” jest ustawa po-
wołująca do życia nową instytucję - Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. Rzecznik stoi na straży praw mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców, a także pilnuje przestrzegania “Konsty-
tucji biznesu” (głównie Prawa przedsiębiorców). Wśród licznych 
uprawnień Rzecznika, którego powołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, znajdują 
się m.in. opiniowanie aktów normatywnych z obszaru szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości, pomoc w mediacji między przed-
siębiorcami a organami administracji publicznej oraz występo-
wanie o wydanie wytycznych lub objaśnień dotyczących praktyki 
postępowania w poszczególnych rodzajach spraw. Czas pokaże, 
czy instytucja Rzecznika jest potrzebna i czy stanie się on sku-
tecznym wsparciem dla przedsiębiorców. Niedobrze, że w trakcie 
prac legislacyjnych pozbawiono go uprawnienia do wstrzymania 
prowadzonej u przedsiębiorcy kontroli działalności gospodar-
czej. Niepotrzebnie też ograniczono skalę działalności Rzecznika  
do mikro, małych i średnich przedsiębiorców - powinien on bronić 
interesów wszystkich przedsiębiorców, bez żadnego różnicowania 
na lepszych i gorszych. 
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Najgorsza ustawa w obszarze

WPŁYW REGULACYJNY:

+2,01 pkt
ustawa o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw  
z 20 lipca 2018 r.

Klasyczny przypadek, w którym najlepszym lekarstwem na wy-
stępujące problemy jest pilna zmiana przepisów, najlepiej rangi 
ustawowej. Omawiany akt prawny to reakcja ustawodawcy na na-
silające się zjawisko pożarów składowisk odpadów (jako przykład 
podaje się maj 2018 r., a ustawę uchwalono już w lipcu 2018 r.). 
Nie poddając projektu ustawy właściwemu procesowi konsulta-
cji społecznych - arbitralnie wybrany i wąski rozdzielnik, zaledwie  
7 dni na przekazanie opinii - Ministerstwo Środowiska postanowiło 
na ogień odpowiedzieć ogniem. Zaproponowano cały szereg do-
datkowych obowiązków i formalności, które mają spełniać przed-
siębiorcy działający w sektorze gospodarki odpadami (jednym  
z najdalej idących obowiązków była propozycja, by prowadzący 
działalność w obszarze gospodarki odpadami był właścicielem 
terenu, na którym ta działalność jest prowadzona. Ostatecznie 
oprócz prawa własności dopuszczono użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie bądź dzierżawę).  Okraszono to porządną szczyp-
tą kar, w wysokości do nawet 1 miliona złotych oraz liczną porcją 
kar w wysokości 10 tysięcy złotych, ale łatwych do multiplikacji.  
W innej ustawie, procedowanej równolegle i uchwalonej w tym 
samym czasie (nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowi-
ska oraz niektórych innych ustaw) zwiększono uprawnienia kon-
trolne tytułowej inspekcji. 
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Efekty obowiązywania znowelizowanych ustaw o odpadach oraz 
o Inspekcji Ochrony Środowiska to chaos, w który wplątano przed-
siębiorców oraz właściwe organy publiczne, m.in. marszałków wo-
jewództw. To marszałkowie przejęli od starostw większość obo-
wiązków, tymczasem nie przybyło im ani środków finansowych, 
ani etatów. Co gorsza, na moment pisania raportu (wrzesień 2018 
r.), brakowało rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Oznacza  
to, że niemożliwe było wykonywanie niektórych obowiązków oraz 
zadań, które uznawano za pilne. W końcu projekt procedowano  
w Sejmie w trybie pilnym, a Minister Środowiska, kierując projekt 
do 7-dniowych “konsultacji” twierdził, że konieczne jest jak naj-
szybsze wejście w życie projektowanych rozwiązań.
 
Nowelizacja ustawy o odpadach jest dobrym przykładem tego, jak 
nie należy tworzyć prawa i ile się traci poprzez ignorowanie kon-
sultacji społecznych oraz głosu środowisk, które podlegają projek-
towanym regulacjom. Gdyby uwzględniono chociaż część spośród 
licznie zgłaszanych uwag, jakość obowiązującego prawa bez wąt-
pienia byłaby wyższa. Na czym skorzystaliby wszyscy: decydenci, 
organy administracji, przedsiębiorcy, obywatele oraz - w tym przy-
padku - środowisko. 
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Najważniejsze zmiany w obszarze

Zwiększające regulację gospodarki:

 liczne restrykcje nałożone na przedsiębiorstwa z branży odpadowej, 
brak rozporządzeń wykonawczych uniemożliwiający przygotowanie się 
do realizacji znowelizowanych przepisów

 więcej papieru w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, której 
celem było… ograniczenie papierologii i elektronizacja

Deregulujące gospodarkę:

 umożliwienie dokonania sukcesji firmom rodzinnym, przy zachowa-
niu nazwy przedsiębiorstwa, etatów pracowników oraz decyzji admini-
stracyjnych wydanych na rzecz przedsiębiorcy

 wprowadzenie możliwości, by przedsiębiorcy osiągający średniorocz-
nie przychód nieprzekraczający 2,5-krotności płacy minimalnej opłacali 
składki na ubezpieczenia społeczne obliczane proporcjonalnie do obrotu

 katalog zasad postępowania urzędników oraz przedsiębiorców z Pra-
wa przedsiębiorców, w tym: domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, co 
nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; ochrona zaufania przedsię-
biorcy do organu administracji, rozstrzyganie wątpliwości prawnych na 
korzyść przedsiębiorcy
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RANKING
najlepszych i najgorszych ustaw ogółem

Ustawa Wpływ 
regulacyjny

Ustawa wprowadzająca podatek galeryjny
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 dnia 27 października 2017 r.

+14,84

Ustawa znosząca limit składek
ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r.

+5,46

Ustawa zakazująca handlu w niedziele
ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni z 10 stycznia 2018 r.

+5,46

Ustawa o związkach zawodowych
ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw z 5 lipca 2018 r.

+5,46

Najgorsze ustawy 10.2017-09.2018
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Ustawa Wpływ 
regulacyjny

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. -5,46

Prawo przedsiębiorców
ustawa - Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. -5,46

Ustawa o małej działalności gospodarczej
ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na 
ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność 
gospodarczą na mniejszą skalę z 20 lipca 2018 r.

-2,01

Ustawa o uproszczeniach w akcyzie
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo 
celne z 20 lipca 2018 r.

-2,01

Najlepsze ustawy 10.2017-09.2018
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REKOMENDACJE
Biorąc pod uwagę utrwaloną tendencję uchwalania prawa w nieprzemyśla-
ny sposób nakładającego na przedsiębiorców zbędne obowiązki, proponuje-
my, by przy tworzeniu regulacji mających wpływ na prowadzenie działalności  
gospodarczej stosowano się do zasady 5P stanowienia prawa gospodarczego: 
Pomysł, Przygotowanie, Proporcjonalność i Pewność Prawa.

 Pomysł
Wnioskodawca danej regulacji powinien mieć na nią pomysł. Koncepcja musi 
być spójna. Zdarza się, że pierwotnie taka jest, ale pod wpływem starć różnych 
propozycji z innych ministerstw  na końcowym etapie wprowadzania regulacji 
nikt już nie pamięta jak wyglądała ona na początku. Regulacja powinna być też 
przemyślana. Ustawodawca musi wiedzieć, jaki cel chce osiągnąć i mieć pew-
ność, że tylko poprzez regulację w proponowany sposób uda się go osiągnąć. Za-
wsze należy zadawać sobie pytanie: czy obrana droga jest najbardziej właściwa  
i czy można osiągnąć cel mniejszym nakładem sił i środków?

 Przygotowanie
Dobre rozwiązania najczęściej są efektem gruntownej analizy, kon-
sultacji z zainteresowanymi podmiotami (np. przedsiębiorcami, któ-
rzy mają być objęci danymi regulacjami) oraz ucierania się stano-
wisk. Proces ten zazwyczaj zajmuje sporo czasu, dlatego tak chętnie 
pomija się go - stosując ścieżkę poselską. Pomysłodawca danej regulacji 
nie jest jednak wszechwiedzący i jeśli nie skonfrontuje swojej koncepcji  
z innymi podmiotami, istnieje duże ryzyko uchwalenia złych rozwiązań.  
W tworzeniu regulacji gospodarczych nie ma miejsca na chodzenie na skróty  
i omijanie procedur. Profesjonalne podejście do tworzenia prawa jest nie-
zbędne, aby stworzyć najlepsze możliwe otoczenie prawne dla rozwoju przed-
siębiorczości.



43

 Proporcjonalność
Jeśli przepisy muszą zostać zmienione, to stopień regulacji powinien 
być odpowiedni do celu, jaki chce osiągnąć ustawodawca. W legisla-
cji ilość nie idzie w parze z jakością. Ustawodawca wprowadzając każ-
dy przepis, a w szczególności taki, który nakłada obowiązek, powinien  
się dwa razy zastanowić, czy jest on w ogóle potrzebny, czy nie da się dane-
go problemu rozwiązać w inny pozalegislacyjny sposób. Czas zerwać ze szko-
dliwym przekonaniem, iż najlepszym rozwiązaniem każdego problemu jest 
uchwalenie ustawy/wydanie rozporządzenia.

 Pewność Prawa
Żadna firma i żaden przedsiębiorca nie funkcjonuje w próżni. Wpływ 
na jego działalność mają regulacje prawne. Decydując się na nową in-
westycję, poszerzając swoją działalność musi mieć pewność, że te re-
gulacje się nie zmienią albo przynajmniej nie zmienią się drastycz-
nie na niekorzyść. Tak jak w trakcie gry nie powinno się zmieniać reguł,  
tak w biznesie nie powinno się zmieniać nadmiernie przepisów. 
Oprócz stabilności, prawo powinno cieszyć się również walorem spój-
ności. Przedsiębiorca musi wiedzieć, czego się od niego wymaga.  
Gdy tak nie jest, arbitralna decyzja urzędnika rozstrzyga o być albo  
nie być przedsiębiorcy. Spowodowana przez to niepewność wpływa „mrożąco” 
na gospodarkę.
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PODSUMOWANIE
Wszystko wskazuje na to, że rok 2018 będzie najlepszy  
od co najmniej 3 lat pod względem natężenia zmian regu-
lacyjnych generujących dodatkowe obciążenia dla przed-
siębiorców. Niewykluczone, że na koniec roku zakres  
i stopień restrykcyjności regulacji będzie nieco niższy  
niż pod koniec 2017 r., choć stanie się tak tylko pod wa-
runkiem zachowania powściągliwości przez ustawodaw-
cę w ostatnich dniach listopada, kiedy to tradycyjnie  
na ostatnią chwilę uchwalane są pakiety zmian nieko-
rzystnych dla podatników. Warto odnotować, że obecny 
gabinet rządowy kierowany przez Mateusza Morawiec-
kiego do tej pory zachował pozytywny bilans, tj. zniesio-
no pod jego okiem więcej obciążeń dla przedsiębiorców  
niż stworzono nowych barier. 

Obraz sytuacji wciąż jednak dalece odbiega od ideału. 
Mimo ułatwień wprowadzanych w niektórych obszarach, 
obciążenia regulacyjne przedsiębiorców są ogólnie znacz-
nie większe niż jeszcze kilka lat temu. To, że tempo wpro-
wadzania nowych uciążliwych regulacji wyraźnie osła-
bło jest wynikiem obserwowanego od kilku kwartałów  
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generalnego spadku ilości tworzonego prawa, a także 
efektem zbliżającego się końca obecnej kadencji parla-
mentu. Łatwo psuć gospodarkę nieprzemyślanymi usta-
wami tworzonymi i uchwalanymi w „trybie instant”, czyli  
w ciągu kilku dni. Większość takich szkodliwych pomysłów 
została wprowadzona w życie już na początku kadencji. 
Deregulacja i znoszenie barier dla rozwoju działalności 
gospodarczej to znacznie bardziej żmudna praca. Dlatego 
dopiero w tym roku zaczynają wydawać owoc przygoto-
wywane od kilku lat pakiety zmian, takie jak Konstytucja 
Biznesu lub ustawa o zarządzie sukcesyjnym. 

Kolejne 12 miesięcy powinno być zatem czasem względ-
nego komfortu dla obywateli i przedsiębiorców, którzy 
prawdopodobnie rzadziej niż rok czy dwa lata temu będą 
musieli z niepokojem śledzić zmiany w prawie. Na prze-
łomie 2019 i 2020 r. możemy zaś spodziewać się nowej 
ofensywy legislacyjnej – oby tym razem idącej w kierunku 
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, a nie rzu-
cania im kolejnych kłód pod nogi.
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