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PRZEDMOWA
Trzeci Raport na temat grzechów i grzeszków polskiej legislacji, czyli przypadków
lekceważenia standardów dobrej legislacji, to ocena ostatnich miesięcy działalności
Sejmu VIII kadencji. Tym samym zbadaliśmy pełne 4 lata jego pracy. Ocena dorobku
z tego okresu jest surowa – większość parlamentarna podejmowała często decyzje w zbyt dużym pośpiechu, lekceważąc konsultacje z partnerami społecznymi
oraz inne istotne elementy procesu legislacyjnego.
Nawet w ostatnich miesiącach, objętych niniejszym raportem, nie zaobserwowaliśmy poprawy. Nadal popełniane są liczne błędy podczas tworzenia prawa, co przekłada się na problemy przedsiębiorców, którzy muszą się do tego prawa stosować.
Ustawodawca nie zwalnia tempa pod względem ilości – liczba ustaw nadal jest bardzo duża, ani – co gorsza – pod względem jakości przepisów. Cały czas niechętnie
słucha się głosu ekspertów, lekceważąc konsultacje oraz unikając okazji, podczas których można poznać zdanie przedstawicieli świata biznesu i świata pracy.
Przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszym Raporcie jest proces tworzenia prawa i jego efekty. Postanowiliśmy wyciągnąć na światło dzienne ustawy procedowane z pominięciem podstawowych standardów legislacyjnych. W ich przypadku
ustawodawca popełnił grzechy, zdefiniowane przez Pracodawców RP 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 efektom prac Rządu, Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, który swoim podpisem żyruje uchwalane przez większość parlamentarną rozwiązania
prawne. Przeanalizowaliśmy niemal 430 ustaw uchwalonych w okresie kwiecień 2018
r. – październik 2019 r., z których wybraliśmy 118 o największym znaczeniu dla przedsiębiorców – i oceniliśmy je pod kątem ww. grzechów. W Raporcie pokazujemy,
które ustawy były najgorsze i w najpoważniejszy sposób łamały standardy dobrej
legislacji. Są to przepisy najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców – generujące dodatkowy ból głowy, problemy i koszty.
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INDEKS GRZESZNOŚCI PRAWA

Porównanie okresu kwiecień 2018 r. - październik 2019 r.
z okresem styczeń 2017 r. - marzec 2018 r.
57%

NIERZETELNE KONSULTACJE

Poprzednio 48%

42%

BRAK KONCEPCJI

Poprzednio 21%

36%

POŚPIECH

Poprzednio 22%

31%

NADREGULACJA

Poprzednio 22%

27%

TAJNOŚĆ

Poprzednio 16%

10%

NIESTABILNOŚĆ PRAWA

WRZUTKI POSELSKIE

Poprzednio 16%

7%

Poprzednio 12%
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Słowniczek

„7 grzechów głównych stanowienia prawa”
1. Nierzetelne konsultacje
Zaniechanie kierowania projektów legislacyjnych do konsultacji, w tym konsultacji z partnerami społecznymi, pomijanie Rady Dialogu Społecznego (RDS) w tym
procesie, zbyt krótki termin na przedstawienie opinii, fikcyjne konsultacje (bez woli
uwzględnienia zgłoszonych uwag), uwzględnianie opinii tylko jednej strony.
2. Tajne projekty
Projekty ujawnione dopiero po ich przyjęciu przez rząd, projekty poselskie - które
nie są kierowane do konsultacji, brak publikacji aktualnych informacji na temat procedowanych projektów i przebiegu procesu legislacyjnego.
3. Wrzutki poselskie
Poselskie poprawki do projektu, wypaczające intencję projektodawcy, zgłoszenie
projektu przez grupę posłów, choć z uwagi na jego materię powinien on być
rządowy (ma to na celu pominięcie procesu konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych).
4. Nadmierny pośpiech
Szybkie procedowanie projektu aktu prawnego, szczególną formą są tzw. ustawy
instant, przechodzące cały proces legislacyjny w kilka, kilkanaście dni (w skrajnej
postaci nawet w kilkadziesiąt godzin), zbyt krótkie vacatio legis.
5. Brak koncepcji
Przy tworzeniu aktu prawnego pojawia się zbyt wiele, nierzadko sprzecznych
pomysłów, brakuje wiodącej koncepcji, projektodawca nie do końca wie po co
i jak uregulować daną materię, wprowadza się szybką nowelizację przepisów
z powodu niedopatrzenia podczas uchwalania pierwotnej regulacji.
6. Nadregulacja
Nakładanie zbyt daleko idących nakazów i zakazów, wprowadzenie przepisów
generujących dodatkowe koszty i biurokrację, nieprzestrzeganie zasady UE+0
przy wdrażaniu regulacji unijnych.
7. Niestabilność prawa
Liczne nowelizacje przepisów, które wywołują niepewność u adresatów norm.
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7 grzechów głównych stanowienia
prawa w Polsce
1. Nierzetelne konsultacje społeczne
Grzech ten popełniano najczęściej – i tak dzieje się od początku VIII kadencji Sejmu, czyli od listopada 2015 r. Nagminnie, w przypadku ustaw dotyczących przedsiębiorców, projektów nie kieruje się do konsultacji, przesyła do konsultacji po ich
przyjęciu przez rząd albo oczekuje opinii w terminach istotnie krótszych od tych,
które wymagane są przez obowiązujące ustawy (o RDS, o organizacjach pracodawców). Zdarzają się też projekty, które w teorii są konsultowane, lecz w praktyce liczy
się zdanie tylko jednej strony – opinie drugiej są całkowicie pomijane.
Już ponad połowa ustaw mających wpływ na prowadzenie biznesu przyjmowana jest mimo braku rzetelnych konsultacji. Sztandarowym przykładem lekceważenia
dialogu z adresatami przepisów jest tzw. ustawa zamrażająca ceny prądu, a następnie
– przyjęta w formie projektu poselskiego – nowelizacja. Jest to też przykład ustawy
instant, czyli błyskawicznej, bowiem cały proces legislacyjny, od momentu wniesienia
do Sejmu do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw, zajął mniej niż dwa
tygodnie! Od tego okresu trzeba jeszcze odjąć kilka dni z racji procedowania projektu w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Inny przykład lekceważenia konsultacji to ustawa ustanawiająca dzień wolny od
pracy, 12 listopada 2018 r. Projekt poselski wniesiony do Sejmu 22 października, zero
konsultacji i dialogu, uchwalony dopiero 7 listopada (konieczne były poprawki Senatu). Czy ktoś z autorów projektu bądź podnoszących za nim rękę posłów zastanawiał
się nad licznymi trudnościami, które wynikną dla przedsiębiorców z takiego trybu
procedowania nad przepisami?
Szczególnie niebezpieczne jest w naszej ocenie lekceważenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektów ustaw, które przewidują nałożenie na przedsiębiorców nowych obowiązków i obciążeń zarówno administracyjnych, jak i finansowych. Niestety, z nierzetelnymi konsultacjami bardzo często mamy do czynienia
w odniesieniu do zmian w prawie podatkowym. Jako że ostatnie cztery lata upłynęły
pod hasłem uszczelniania systemu podatkowego, to takich niekonsultowanych zmian
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było nadzwyczaj dużo. Wynikało to z faktu, iż celem nadrzędnym rządu było maksymalizowanie zysków budżetowych, czego koszty w rzeczywistości ponieśli przede
wszystkim przedsiębiorcy. I pomimo tego, że ciężar uszczelniania systemu spoczął
na barkach przedsiębiorców, to nie dostali oni zbyt wiele w zamian. Co więcej,
w procesie legislacyjnym traktowani byli często na równi z tymi, którzy z premedytacją oszukiwali państwo.
Jaskrawym przykładem nierzetelnych konsultacji w obszarze prawa podatkowego
był ponad 150-stronicowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który nie dość, że wprowadzany był
w pośpiechu i na ostatnią chwilę, to przewidywał liczne negatywne dla podatników
rozwiązania, a nawet kolejną, zupełnie nową daninę – exit-tax. Partnerzy społeczni
na przekazanie uwag do tak obszernego i ważnego projektu mieli zaledwie 14 dni.

I wszystko to pod hasłem tzw. polityki 3P, czyli regulowania prawa podatkowego w sposób przejrzysty, prosty i przyjazny.

Inne przykłady:
Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
stanowi dobitny przykład grzechu nierzetelnych konsultacji, tj. fikcyjnych konsultacji
społecznych. Ustawa zakłada rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę zarobkową, które nie są pracownikami. Organizacje pracodawców
Rady Dialogu Społecznego zwracały uwagę przede wszystkim na przyznanie tym
osobom na mocy ustawy licznych, daleko idących uprawnień. Pracodawcy wskazywali, że ustawa kreuje nową formułę organizacji związkowych, tworzonych przez
grupy osób, które nie będąc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą reprezentować sprzeczne interesy w stosunku do pracowników i uzyskują niewspółmierne do swojej sytuacji prawnej przywileje. Głos pracodawców w uchwalaniu tak
ważnej z punktu widzenia dialogu społecznego ustawy został całkowicie zlekceważony. Konsultacje społeczne odbyły się pro forma, bowiem ustawodawca od początku realizował z góry założoną koncepcję koalicji związkowej, uwzględniając głos
tylko jednej strony dialogu społecznego.
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2. Tajne projekty
Grzech ten dotyczy projektów ujawnionych dopiero po ich przyjęciu przez Radę
Ministrów. Jest to rzecz niebywała, ponieważ

transparentność procesu legislacyjnego powinna być jego podstawową,
żelazną zasadą.

Niestety jest ona przynajmniej częściowo martwa. Szereg istotnych dla przedsiębiorców ustaw został przyjęty z pominięciem konsultacji. Praktykę utajniania przyszłych przepisów przyjął za swoje credo funkcjonowania Pełnomocnik Rządu do
Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Był on wnioskodawcą w przypadku
trzech projektów ustaw (UD313, UD340, UD450) i za każdym razem projekty te nie były
konsultowane. Co więcej, dwa z trzech projektów przeszły całą ścieżkę legislacyjną
w ciągu kilku tygodni. W analizowanym przez nas okresie procedowany był jeden
z projektów przygotowanych przez Pełnomocnika - ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, czyli tzw. specustawa pozwalająca
na usprawnienie inwestycji dotyczących infrastruktury paliwowej.

Sam Pełnomocnik w ocenie skutków regulacji projektu zauważa, że ustawa będzie dotyczyć kilku tysięcy przedsiębiorców. Mimo tego, nie decyduje się zasięgnąć ich opinii!

Taki sposób działania uznajemy za niedopuszczalny.
Zaskakujące, iż w warunkach tajności procedowano nad projektem zapewniającym
rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Tym bardziej, że za projekt odpowiadało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, czyli resort najczęściej
stawiany za wzór dobrych praktyk w obszarze legislacji. Niestety strona Rządowego
Procesu Legislacyjnego, podstawowe źródło informacji o rządowym procesie legislacyjnym, nie pozostawia złudzeń – pierwszy wpis dotyczący ustawy o rekompensatach
pojawia się dopiero na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, daleko po teoretycznie wcześniejszych etapach takich, jak konsultacje czy uzgodnienia międzyresortowe.
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Inne przykłady:
Po raz kolejny wracamy do ustawy, która jest swego rodzaju lejtmotywem
tej edycji raportu, czyli do zamrożenia cen prądu. Projekt wpłynął do Sejmu
21 grudnia, a 27 grudnia Rząd (projektodawca) skierował do izby autopoprawkę, która
swoją objętością wielokrotnie przerastała pierwotne przedłożenie. Już następnego dnia,
28 grudnia, w ekspresowym tempie przeprowadzono 3 sejmowe czytania, a Senat
w dniu 29 grudnia stwierdził, że nie wniesie do ustawy jakichkolwiek poprawek. Tego
samego dnia Prezydent podpisał ustawę. To „ustawa instant” w czystej postaci.
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3. „Wrzutki poselskie”
W niniejszym raporcie pojęcie „wrzutki poselskiej” jest szerokie. Klasycznie „wrzutka”
oznaczała sytuację, w której posłowie zgłaszali poprawki do projektu, które – nierzadko wbrew intencji projektodawcy – dokonywały istotnych zmian w projekcie ustawy.
Bardzo często to Rząd (ministrowie) tuż przed posiedzeniem (pod)komisji przynosił
dziesiątki (stron) poprawek, wywracając projekt do góry nogami. Niemniej jednak
definicja ta wymaga uwzględnienia także innego negatywnego zjawiska, jakim bez
wątpienia jest posługiwanie się instytucją projektu poselskiego w sytuacji, gdy to Rząd
powinien skierować go do Sejmu. Mówiąc wprost, przez wrzutkę poselską rozumiemy także zgłoszenie projektu przez grupę posłów, chociaż materia ustawy wskazuje
na to, że projekt powinien być rządowy – a zatem powinien przejść przez rządowy
proces legislacyjny, w tym zostać poddany konsultacjom z partnerami społecznymi
oraz doczekać się przygotowania oceny skutków regulacji.
Rozumiemy, że Konstytucja RP przyznaje posłom prawo występowania z inicjatywą
ustawodawczą, a także to, iż korzystanie ze ścieżki poselskiej stanowi swego rodzaju
„tradycję” polskiego Sejmu. Nie można jednak zgodzić się na jaskrawe nadużywanie
tego uprawnienia w przypadku projektów ustaw o istotnym znaczeniu dla obywateli
lub życia gospodarczego. W analizowanym przez nas okresie wrzutek poselskich na
szczęście było niewiele. Najwięcej było ich w pierwszym roku prac Sejmu VIII kadencji
– 28%. Rok później już mniej niż 15%. Teraz 7%.
Z drugiej strony, radość z ograniczenia posługiwania się „wrzutkami poselskimi”
przysłaniają dwie ustawy, które przygotowywano i uchwalono w skandalicznym trybie. Obie są opisane szczegółowo w rozdziale Ustawy przyjęte w trybie wołającym
o pomstę do nieba. Mowa o ustawie ustanawiającej dzień 12 listopada dniem wolnym
od pracy oraz o ustawie “zamrażającej ceny prądu”. W przypadku tej drugiej ustawy, trochę naciągamy pojęcie “wrzutki poselskiej”, gdyż to Rząd jest autorem wrzutki
w postaci autopoprawki istotnie większej objętościowo od pierwotnego projektu,
który skierowano do Sejmu. Jest to jednak klasyczna wrzutka, gdyż posłowie otrzymali “poprawiony” projekt tuż przed rozpoczęciem specjalnie zwołanego posiedzenia
Sejmu, podczas którego jedynym punktem porządku obrad były prace nad ustawą
“zamrażającą ceny prądu”. Nie godzi się pracować w tym trybie nad przepisami, mającymi tak istotne skutki dla życia społeczno-gospodarczego.
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4. Pośpiech
Gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy, a diabeł – jak wiadomo – tkwi
w szczegółach. Zwłaszcza szczegóły prawne są ryzykowne, gdyż przepisy nakładają
na obywateli i przedsiębiorców obowiązki, nierzadko finansowe. Jeśli z racji pośpiechu przydarzy się błąd, bądź projekt nie został dostatecznie przemyślany, skutki mogą
być opłakane. W takiej sytuacji potrzebne są pilne (a zatem także szybkie) nowelizacje, co potęguje chaos i wrażenie niestabilności prawa. Tymi słowami rozpoczęliśmy
rozdział poświęcony grzechowi pośpiechu w naszym pierwszym raporcie za okres
listopad 2015 r. - grudzień 2016 r. i… nic się zmieniło. Pośpiech, po nierzetelnych konsultacjach, jest drugim najczęściej popełnianym grzechem przez projektodawców
oraz ustawodawcę.
W obecnej kadencji parlamentu stanowi on w zasadzie immanentną cechę procedowanych projektów ustaw – ponad 30% ważnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej ustaw przyjęto w niepotrzebnym pośpiechu. Będzie to subiektywne
stwierdzenie, lecz autorzy raportu odnoszą wrażenie, że – z wyłączeniem pierwszych miesięcy kadencji obecnego Sejmu – to właśnie teraz pośpiech stanowi kluczowy problem dla jakości uchwalanego prawa. W zaskakującym tempie uchwalono chociażby trzy specustawy ułatwiające inwestycje infrastrukturalne. Wspomnianą
wcześniej ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze
naftowym, ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawę o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zamiast uchwalać kolejne specustawy, należałoby zająć się pierwotną
przyczyną problemów - złymi procedurami ogólnymi.

Uchwalanie przepisów pozwalających “obejść” normalne procedury, wymaga ponadto raczej namysłu i spokoju, a nie pośpiechu.
Gorączkowe tempo w pracach legislacyjnych powoduje również, że przedsiębiorcom nie daje się odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie się do wprowadzanych zmian (oprócz szybkiego uchwalania przepisów problemem jest też krótkie
vacatio legis). Stawianie na pierwszym planie realizacji celów politycznych bądź budżetowych skutkuje wprowadzaniem zmian z dnia na dzień i bez dostatecznej refleksji
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nad tym, co niosą one podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i z jakimi
obowiązkami po ich stronie się wiążą. Przykładem może być wprowadzenie obniżonych stawek PIT, gdzie vacatio legis wyniosło zaledwie kilka dni. I choć obniżka podatków zawsze cieszy, to nie pomyślano, że taka zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania oprogramowania księgowego przez jego producentów i przygotowaniem
się do zmian przez pracodawców. Zignorowano również to, jaki wpływ taka obniżka
będzie miała na samorządy i w jaki sposób można im zrekompensować znacznie
niższe wpływy.
Inne przykłady:
Niepokojący pośpiech towarzyszył uchwalaniu ustaw mających istotne konsekwencje dla prowadzących działalność gospodarczą, jak chociażby ustawa “zamrażająca ceny prądu” z 28 grudnia 2018 r., czy ustawa ustanawiająca 12 listopada dniem
wolnym od pracy. Mniej niż dwa tygodnie zajęło Sejmowi i Senatowi rozpatrzenie
nowelizacji Prawa zamówień publicznych, w której przesuwano w czasie obowiązek
elektronizacji zamówień. Szybko uchwalono również zniesienie prawa użytkowania
wieczystego i zastąpienie go prawem własności. Niestety równie szybko trzeba było
te przepisy nowelizować.
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5. Brak koncepcji
Powtórzmy to, co napisaliśmy w 2016 r. w pierwszym raporcie o grzechach stanowienia prawa w Polsce: “[Brak koncepcji] jest to grzech paradoksalny, gdyż od razu
pojawia się pytanie – czy można przygotować projekt ustawy, nie mając pomysłu
co powinna ona zawierać? Nie można jednak traktować braku koncepcji w tak wąski sposób. W przypadku tworzenia prawa częściej mamy do czynienia z sytuacją,
w której brakuje wiodącej koncepcji. Mówiąc inaczej, pomysłów jest tak dużo,
że powstaje chaos informacyjny, który napędza niepewność w gospodarce”. Tymczasem już 42% uchwalonych ustaw dotyczących prowadzenia biznesu, dotkniętych jest
grzechem braku koncepcji.
Sztandarowym przykładem braku koncepcji w obecnej kadencji Sejmu jest ustawa
Prawo wodne uchwalona 20 lipca 2017 r. Od tego momentu była ona dwukrotnie
nowelizowana, a przedmiotem nowelizacji były rozwiązania proponowane przez
partnerów społecznych, zgłaszane w trakcie prac nad oryginalną ustawą. Ewidentny
problem z koncepcją wystąpił także w przypadku ustawy “zamrażającej ceny prądu”,
która została zmieniona jeszcze przed uchwaleniem na skutek rządowej autopoprawki. Następnie uchwalono jej nowelizację, której tytuł przyprawia o ból głowy: ustawa
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt oczywiście poselski, a nie rządowy, uchwalony w trybie instant wpłynął do Sejmu 18 lutego, a już 21 lutego został uchwalony. Senat nie
zgłosił poprawek, a Prezydent ustawę podpisał w dniu 1 marca.

Praprzyczyną tego chaosu był skandaliczny tryb prac nad ustawą “zamrażającą
ceny prądu” pod koniec grudnia 2018 r. Nieprzemyślane rozwiązania wymagały kolejnych poprawek.
Brakiem koncepcji cechowało się również wprowadzenie z początkiem 2019 r.
przepisów o obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory-
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Disclosure Rules – MDR). Prawdą jest, że takie rozwiązanie wynika z dyrektywy unijnej,
jednak datą graniczną określoną w dyrektywie jest 31 grudnia 2019 r. Nasz ustawodawca postanowił jednak tym razem nie czekać na ostatnią chwilę i zaimplementował
te rozwiązania o rok szybciej.

W ten sposób powstały przepisy, które pomimo opublikowania obszernych, ponad 100-stronicowych objaśnień, nadal budzą poważne wątpliwości co do tego, czym naprawdę jest schemat podatkowy oraz kto
i kiedy ma go raportować.

Taki sposób stanowienia prawa, jak w przypadku tej ustawy, powoduje poczucie braku pewności prawa i naraża przedsiębiorców na spory z administracją. Jest to
o tyle groźne, że w ustawie przewidziano wielomilionowe kary za naruszenie przepisów o MDR, które w skrajnych przypadkach mogą wynieść nawet 21.600.000,00 PLN.
Inne przykłady:
Warto zapytać posłów - autorów projektu ustawy ustanawiającej dzień 12 listopada
dniem wolnym od pracy, jaka była ich koncepcja tej regulacji. Nie potrafili oni bowiem
w naprawdę krótkiej ustawie (liczącej kilka zwięzłych artykułów) wyjaśnić tego, czy
12 listopada jest dniem wolnym od pracy także w placówkach handlowych. Senat
musiał w tej kwestii interweniować, co zmultiplikowało chaos legislacyjny, ponieważ
rozstrzygnięcie zapadło dopiero… 7 listopada, czyli na kilka dni przed nowym dniem
wolnym od pracy.
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6. Nadregulacja
Grzech nadregulacji stanowi klasyczny przykład, tego że ilość stanowionego prawa przedkładana jest nad jego jakość. Mnogość regulacji niestety rzadko idzie w parze z jakością, o czym najlepiej wiedzą adresaci norm prawnych, zobowiązani do ich
stosowania w praktyce. Dwie ustawy zwróciły naszą szczególną uwagę w badanym
okresie: wspomniana już ustawa z dnia 23 października o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz, po raz kolejny, ustawa “zamrażająca ceny prądu”.
Pierwsza z wymienionych ustaw jest wyjątkowa pod tym względem, że przez
projektodawcę (Ministerstwo Finansów) promowana była jako upraszczająca system
podatkowy.

Okazuje się jednak, że przedstawiciele resortu i przedsiębiorcy zgoła odmiennie rozumieją wyraz “uproszczenie”.

Zmiana zasad rozliczania leasingu samochodów osobowych poprzez ograniczenie możliwości zaliczania rat leasingowych do kosztów do kwoty 150.000 zł, wprowadzenie zupełnie nowego podatku, tj. exit-tax, czyli podatku od niezrealizowanych
jeszcze zysków w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, rozszerzenie zakresu stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania, dodatkowe obowiązki i obciążenia
w podatku u źródła, czy wspomniane już raportowanie schematów podatkowych organom skarbowym – to tylko niektóre z nowych regulacji wprowadzanych na mocy
przedmiotowej nowelizacji. I o ile część z tych rozwiązań wynikała z implementacji
dyrektywy unijnej, tj. wprowadzenie exit-tax i MDR, to już rozszerzenie zakresu podmiotowego stosowania podatku od wyjścia o osoby fizyczne było wyłącznie inwencją Ministerstwa Finansów.
Z kolei ustawa “zamrażająca ceny prądu”w ocenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w ogóle nie powinna powstać. Zdaniem Prezesa URE to właśnie on,
w ramach swoich regulacyjnych obowiązków i kompetencji, powinien podjąć odpo-

17

wiednie kroki w celu mitygacji istotnych podwyżek cen energii elektrycznej. Interwencja ustawowa miała charakter polityczny i – co gorsze – przyczyniła się do powstania
licznych problemów, wśród nich stworzenia niejasnego podziału na podmioty chronione i niechronione jej przepisami oraz była ingerencją w kompetencje Prezesa URE.
Przez długie miesiące brakowało też kluczowego rozporządzenia, które pozwoliłoby
w praktyce zrealizować główny cel ustawy, czyli wyrównanie firmom sprzedającym
prąd strat wynikających ze sprzedawania przez nie energii elektrycznej po stawkach
niższych niż rynkowe. Ustawa została znowelizowana wkrótce po jej uchwaleniu
(w lutym 2019 r.), a w chwili prac nad tym raportem decydenci dyskutują już w przestrzeni publicznej o regulacjach “zamrażających” ceny prądu w 2020 r. Należy podkreślić, że “zamrożenie” cen prądu ustawą uchwaloną 28 grudnia 2018 r. nastąpiło tylko na
2019 rok - było to więc rozwiązanie tymczasowe. I jeśli politycy nie podejmą w tym
obszarze działań, tymczasowym pozostanie – a od stycznia 2020 r. o cenach prądu
ponownie zadecyduje rynek.
Inne przykłady:
Innym przykładem nadregulacji, choć może nie tak oczywistym na pierwszy rzut
oka, są przepisy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i tzw. danina solidarnościowa. W założeniu Fundusz miał być ukierunkowany na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Źródłami jego finansowania są
przede wszystkim obowiązkowe składki stanowiące 0,15 % podstawy wymiaru składki
na Fundusz Pracy oraz danina od dochodów najlepiej zarabiających osób fizycznych.
Pracodawcy RP podkreślali jednak, że - abstrahując od pierwotnej, niewątpliwie słusznej idei mającej na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących – te rozwiązania
należy ocenić negatywnie. Sygnalizowaliśmy, że zaproponowane przepisy skomplikują dodatkowo system podatkowy i stworzą potencjalnie niebezpieczny precedens, polegający na nakładaniu coraz to nowych danin na osoby najlepiej zarabiające
i przedsiębiorcze, dla realizowania doraźnych celów rządu. Niestety, mieliśmy rację.
Sejm nowej IX kadencji przegłosował już bowiem ustawę przenoszącą ciężar wypłat
tzw. trzynastych emerytur czy zasiłków pogrzebowych na Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, który od teraz ma się nazywać po prostu Funduszem Solidarnościowym.
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7. Niestabilność prawa
Wszelkie badania i ankiety prowadzone wśród przedsiębiorców pokazują, iż niestabilne prawo stanowi jedną z głównych barier rozwoju działalności gospodarczej.
Mając na uwadze opisane wyżej grzechy, należy stwierdzić, iż wspólnie składają się
one właśnie na niestabilność prawa. Jeśli ustawy są uchwalane zbyt szybko, bez konsultacji, bez koncepcji czy w ramach “wrzutki poselskiej” – nieuchronnie zwiększa to
ryzyko wystąpienia grzechu niestabilności prawa.
Przykłady Prawa wodnego, ustawy “zamrażającej ceny prądu” czy ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jasno pokazują z jakimi problemami
borykają się przedsiębiorcy w sytuacji niestabilności prawa. Ostatnia z trzech wymienionych tu ustaw, dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, została uchwalona 20 lipca 2018 r. Od tego momentu nowelizowano ją
dwukrotnie – w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. Grudniowa nowelizacja była konieczna, ponieważ w trakcie prac nad ustawą w czerwcu i lipcu 2018 r. nie zauważono,
iż przekształcenie prawa do nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność
może skutkować dla przedsiębiorców koniecznością wysokich dopłat, o ile przekroczą dopuszczalny limit pomocy de minimis. Nabywają bowiem grunt po cenie niższej
niż rynkowa. Mówiąc prościej, za korzystną z ich punktu widzenia zmianę przedsiębiorcy musieliby najpierw słono zapłacić. Gdyby tylko lipcową ustawę skonsultowano
w sposób rzetelny… Niestety projektodawca nie poprosił o opinię do projektu ani
partnerów społecznych, ani Rady Dialogu Społecznego.
Inne przykłady:
Paradoksalnie (choć w obszarze prawa podatkowego nie powinno to nikogo
dziwić), przykładem niestabilności i braku pewności prawa są chętnie wydawane
w ostatnim czasie objaśnienia podatkowe. Instrument ten miał w ocenie Ministerstwa
Finansów zwiększyć bezpieczeństwo prawne podatników poprzez wskazanie jednolitego sposobu stosowania danych przepisów. Zastosowanie się do objaśnień ma
zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej chronić podatników w sposób tożsamy, jak ten wynikający z zastosowania się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów.
W 2019 r. doczekaliśmy się objaśnień m. in. w zakresie raportowania schematów
podatkowych (MDR) oraz nowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku
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u źródła. W obu przypadkach przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W praktyce,
do dnia dzisiejszego, trudno jednoznacznie określić, co należy uznać za schemat podatkowy i kto w określonych sytuacjach będzie odpowiedzialny za ich zaraportowanie. Z kolei obowiązki wynikające z podatku u źródła zostały już dwukrotnie przesunięte w czasie i żeby tego było mało, resort finansów poinformował, iż nie wyklucza,
że po raz kolejny zmieni sposób jego rozliczania. Jest więc jak w znanym cytacie pewne są tylko śmierć i podatki. Co do śmierci - nie znamy jednak dnia i godziny,
co do podatków zaś – zagadką pozostaje jak je wyliczy fiskus.
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Ustawy przyjęte w trybie wołającym
o pomstę do nieba
1. Ustawa zamrażająca ceny prądu
(Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw)
W drugiej połowie 2018 r. coraz bardziej jasne stawało się to, że w 2019 r. znacząco
wzrosną ceny energii elektrycznej. Wynikało to głównie ze wzrostu cen uprawnień
do emisji dwutlenku węgla oraz wyższych cen samego węgla. Sprzedawcy energii
przedstawiali kontrahentom cenniki wyższe o kilkadziesiąt procent w porównaniu do
dotychczasowych umów. W tej sytuacji rosła presja na decydentach, aby podjąć
działania zmierzające do ograniczenia podwyżek. Niestety, projektodawca (Minister Energii) postanowił poczekać z interwencją do drugiej połowy grudnia 2018 r.,
a ustawodawca w trybie instant – trzy sejmowe czytania jednego dnia (28 grudnia),
brak poprawek zgłoszonych przez Senat (29 grudnia)– uchwalił ustawę. Prezydent
ją podpisał i w ten sposób przyjęto przepisy głęboko ingerujące w rynek energii
elektrycznej, które miały wejść w życie od 1 stycznia. Istotą uchwalonych przepisów
było zamrożenie cen na poziomie z 2018 r. oraz wypłacanie sprzedawcom energii
elektrycznej rekompensat, które miały pokryć straty, wynikające ze sprzedaży energii
po cenach niższych od rynkowych. Przy okazji obniżono stawkę akcyzy na energię
elektryczną oraz zmniejszono tzw. opłatę przejściową.
Warto wspomnieć, że projekt ustawy wpłynął do Sejmu 21 grudnia br., a jeszcze
przed pierwszym czytaniem, rząd wniósł autopoprawkę, której objętość była większa od pierwotnego projektu. Posłowie mieli bardzo mało czasu na zapoznanie się
z treścią przepisów, o których mieli debatować. W takich warunkach nie ma oczywiście mowy o jakichkolwiek konsultacjach z partnerami społecznymi, których przecież
nowelizowane przepisy bezpośrednio dotyczą.
Efektem tego pośpiechu i chaosu były fatalnej jakości przepisy. Już w lutym 2019
r. dokonano nowelizacji nieszczęsnej ustawy zamrażającej ceny prądu. Projektem
poselskim, jakżeby inaczej. Tryb uchwalenia – instant. Projekt wpłynął do Sejmu
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18 lutego, Sejm uchwalił ustawę 21 lutego, a Senat 26 lutego nie zgłosił poprawek.
1 marca Prezydent ustawę podpisał. Cały czas brakowało też kluczowego rozporządzenia, które pozwoliłoby w praktyce zrealizować mechanizm wyrównania sprzedawcom energii strat wynikających ze sprzedaży po niższych cenach – pojawiło
się ono po wielu miesiącach. Ceny prądu nie zostały też kompletnie zamrożone i
całkiem spora grupa podmiotów (np. spółki komunalne) płaci więcej, niż obiecywali
im politycy. Dodatkowo, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że ustawa zamrażająca ceny prądu cofa rynek energii o 30 lat.
W trakcie prac nad ustawą oraz przy jej uchwalaniu, popełniono wszystkie
7 grzechów głównych stanowienia prawa – ustawodawca “rozbił bank”.
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2. Dzień wolny - 12 listopada
(Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej)
Zanim przejdziemy do tej wybitnie złej ustawy, warto spojrzeć dwa lata wstecz,
do 4 listopada 2016 r. Wtedy, po zaledwie dwóch dniach od wpłynięcia do Sejmu,
uchwalono rządową ustawę „Za życiem”. Był to pierwszy tak skrajny przykład nadużycia standardów dobrej legislacji i początek zjawiska, które określiliśmy mianem “ustaw
instant”. Teraz wracamy do 2018 r., gdzie 22 października do Sejmu wpłynął poselski
projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Projektowana ustawa była krótka, a jej uzasadnienie zwięzłe – wraz z listą
podpisów całość zajęła zaledwie 4 strony. Nie przeszkodziło to jednak projektowi
w wywołaniu potężnego zamieszania w życiu społeczno-gospodarczym naszego
kraju. Oto bowiem na 3 tygodnie przed Świętem Niepodległości, posłowie postanowili dać Polakom dodatkowy dzień wolny w dniu 12 listopada. 23 października,
a zatem dzień po wpłynięciu projektu do Sejmu, dokument stał się już ustawą – został
bowiem uchwalony. Trafił do Senatu, który – zgodnie ze swym zwyczajem w obecnej kadencji – miał go przyjąć bez poprawek. Niestety, chwilę po uchwaleniu ustawy
przez Sejm jasne stało się to, że – choć krótka –to zasługuje na miano jednego, wielkiego bubla, co rodzi konieczność przyjęcia przez Senat poprawek. Poprawki przyjęto 26 października, jednak najbliższe posiedzenie Sejmu miało się odbyć dopiero
na początku listopada! Sejm poprawki Senatu przyjął 7 listopada, Prezydent podpisał
ustawę i weszła ona w życie na około 100 godzin przed przyznawanym przez nią
dniem wolnym 12 listopada. Uff, udało się!
Czy aby jednak na pewno? Pomijając istotę senackich poprawek - wykreślenie
uchwalonej przez Sejm możliwości otwarcia 12 listopada placówek handlowych–
ustawa i jej sposób procedowania, były skandaliczne. O tym, że w 2018 r. przypada
100-lecie odzyskania niepodległości, było wiadomo od dawna, a zamiar przyznania obywatelom dodatkowego dnia wolnego z tej okazji pojawił się wiele miesięcy
przed świętem. Niestety zwlekano z podjęciem decyzji do samego końca, co stworzyło liczne problemy dla obywateli oraz przedsiębiorców. Urzędy były zamknięte,
przepisy dotyczące ograniczeń w działalności placówek handlowych jednak obowiązywały, a sądy musiały przełożyć tysiące rozpraw.
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Ustawodawca ma pełne prawo do ustanowienia dnia wolnego czy święta państwowego, natomiast powinien robić to w sposób odpowiedzialny – nie paraliżując
przy tym życia społeczno-gospodarczego.
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3. Ustawa uszczelniająca system podatkowy
(Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
Opisywana ustawa została już przywołana w niniejszym raporcie kilkukrotnie. Wynika to z faktu, iż jest modelowym przykładem tego, jak nie należy tworzyć prawa,
w szczególności przepisów prawa podatkowego, które dla przedsiębiorców nierozłącznie wiążą się z obciążeniami administracyjnymi i finansowymi. W przypadku tej
ustawy popełniono bowiem ciężkie grzechy nadregulacji, pośpiechu i nierzetelnych
konsultacji.
„Projekt ustawy wpisuje się w politykę tzw. 3P w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego, która została zaliczona do
głównych celów do realizowania w roku 2018 przez Ministra Finansów” – to cytat
z Oceny Skutków Regulacji projektu przedmiotowej ustawy, który mając na względzie treść nowelizacji, jej obszerność oraz sposób uchwalenia, brzmi raczej jak niesmaczny żart niż obiektywna ocena wprowadzanych regulacji. Obok bowiem kilku
korzystnych, aczkolwiek niezbyt przełomowych zmian, uchwalone na mocy niniejszej ustawy przepisy niewątpliwie osłabiają pozycję przedsiębiorców w stosunku
do organów skarbowych i zwiększają obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany, dotyczące np. likwidacji progu korzyści
do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, czy umożliwienie szefowi KAS uchylania istniejących interpretacji zmniejszyły i tak już niskie poczucie pewności prawa.
Kolejną „przyjazną” nowością jest wspomniany już wcześniej „exit-tax” - podatek
od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów,
rezydencji podatkowej lub stałego zakładu, który wynika z implementacji dyrektywy
unijnej. Patrząc jednak przez pryzmat wprowadzonych przepisów nasuwa się wniosek, że ustawodawca wykroczył poza cele dyrektywy. Pod pretekstem jej implementacji wprowadzono profiskalne rozwiązanie, które dotknie również podmioty niestosujące agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo Finansów ujęło przepisy
o exit-tax w taki sposób, że może oddziaływać na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa,
których celem wcale nie jest ucieczka z majątkiem. Ponadto, objęcie opodatkowa-
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niem osób fizycznych jest klasycznym przykładem gold-platingu i może naruszać
fundamentalną zasadę swobodnego przepływu osób. Do tego dodać można jeszcze nowe, mniej korzystne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych,
skomplikowane i niejasne przepisy o raportowaniu schematów podatkowych,
czy niekorzystne zmiany w rozliczaniu podatku u źródła.
Zgodnie z planami resortu finansów przepisy musiały wejść w życie z dniem
1 stycznia 2019 r. Ponad 150-stronicowy projekt opublikowano w okresie wakacyjnym,
dając partnerom społecznym na konsultacje zaledwie 14 dni (w miejsce ustawowych
30 dni). Mając na uwadze obszerność projektu i skomplikowaną materię, którą reguluje, nie ulega wątpliwości, że dyskusja nad zmianami nie mogła zostać przeprowadzona w sposób rzetelny. A to zawsze rodzi ryzyko uchwalenia niskiej jakości przepisów, które mogą okazać się dla podatników szkodliwe. Już sam fakt, że na konsultacje
niniejszego projektu przewidziano zaledwie 14 dni, w miejsce ustawowych 30 dni,
świadczy o tym, że jest on procedowany niezgodnie z zasadami dobrej legislacji.
Z kolei zaskakiwanie podatników pakietem kilkudziesięciu zmian podatkowych na
dosłownie kilka miesięcy przed ich planowanym wejściem w życie niewątpliwie
nie ma nic wspólnego z przejrzystością, prostotą i przyjaznością systemu podatkowego, czyli tak podkreślanymi przez stronę rządową zasadami 3P.
Oceniając całościowo przedmiotową nowelizację można powiedzieć, że to taki
legislacyjny wilk w owczej skórze. To niestety nie pierwszy raz, kiedy resort finansów
pod pozorem, czy to upraszczania prawa podatkowego, czy też uszczelniania systemu, wprowadza na ostatnią chwilę zmiany, które całkowicie zaskakują podatników.
Kontynuując takie praktyki Ministerstwo Finansów stawia pod znakiem zapytania sens
całej dyskusji nad uzdrawianiem polskiego prawa podatkowego i zapewnianiem
obywatelom poczucia pewności prawa.
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Ranking najbardziej grzesznych
ustaw:

1

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcy-

2

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie

zowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa „zamrażająca ceny
prądu”),

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,
ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (nowelizacja ustawy „zamrażającej
ceny prądu”),

3

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowe-

4

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podat-

go z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (dzień wolny 12 listopada),

ku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (ustawa upraszczająco – uszczelniająca
system podatkowy),

5

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Łączna ilość grzechów: : 244
Oznacza to, że średnio na każdą ustawę przypadają nieco ponad dwa grzechy!
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Zamiast podsumowania, czyli jak
tworzyć lepsze prawo?
Wnioski po analizie procesu stanowienia prawa, nie tylko od kwietnia 2018 r.
do października 2019 r., lecz także od listopada 2015 r. do października 2019 r., nasuwają się same. Głównymi problemami systemu tworzenia prawa są nierzetelne konsultacje, brak koncepcji oraz pośpiech. Tuż za nimi plasuje się tajność. Cały czas należy
też mieć na uwadze ryzyko uchwalenia przepisów w formie “wrzutki poselskiej”, która
najczęściej kumuluje w sobie takie grzechy jak pośpiech, tajność i nierzetelne konsultacje – a często prowadzi do niestabilności prawa.
Co zatem robić, aby poprawić jakość prawa, zmniejszyć niepewność przedsiębiorców co do otoczenia regulacyjnego i zmniejszyć natężenie grzechów w polskiej legislacji? Oczywista odpowiedź to – ponad wszystko – zwolnić. Zmniejszyć
tempo. W zdecydowanej większości przypadków, a poddaliśmy analizie ponad
300 ustaw uchwalonych przez Sejm VIII kadencji, nie było merytorycznego uzasadnienia dla pospiesznego trybu uchwalania przepisów. Do eliminacji pośpiechu w dużej
mierze przyczyniłoby się prowadzenie realnych konsultacji z partnerami społecznymi.
W niektórych sprawach konsultacje te powinny być pogłębione o prekonsultacje, białe
i zielone księgi czy innego rodzaju materiały prelegislacyjne, o charakterze analitycznym i wariantowym. Warto też, aby Rząd chętniej korzystał z wiedzy i doświadczenia
członków Rady Dialogu Społecznego. Rozumiemy, że wielostronne ciało potrzebuje
czasu na analizę, dyskusję i wypracowanie wspólnego stanowiska. Jednak to właśnie te
czynności w istotny sposób sprzyjają podniesieniu jakości stanowionego prawa.
Z uwagi na daleko idące konsekwencje wprowadzanych zmian postulujemy również wprowadzenie wydłużonego vacatio legis dla nowelizacji przepisów prawa
podatkowego. Takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach i zasadniczo wpływa
na przewidywalność życia gospodarczego i poczucie pewności prawa.
Od lat apelujemy o poprawienie jakości Oceny Skutków Regulacji, aby stanowiła
ona rzetelną kalkulację zysków i strat wynikających z wprowadzenia projektowanych
regulacji. Aby OSR spełniał swoją rolę, niezbędne jest uwzględnianie w nim stanowisk
i uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych w trakcie konsultacji oraz prekonsultacji. Warto, aby w OSR uwzględnić też inne niż projektowana regulacja warian-
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ty załatwienia problemu – być może zamiast nowej ustawy czy jej nowelizacji wystarczą inne działania? Dziś OSR to stanowczo zbyt często uzasadnienie przepisane
na specjalnym formularzu, a jedynym istotnym fragmentem oceny są skutki dla budżetu państwa – wyliczane skrupulatnie przez Ministerstwo Finansów.
Ostatnia propozycja to bardziej odważne pójście w stronę prekonsultacji, czyli mechanizmów dyskusji z partnerami społecznymi oraz interesariuszami na temat
problemów wymagających rozwiązania i tego, w jaki sposób można je rozwiązać.
Dotychczas prekonsultacje były wykorzystywane bardzo rzadko, lecz w przypadku
ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przynosiły one pozytywne skutki – projekty lepiej oddawały potrzeby przedsiębiorców i zawierały rozwiązania, które w realny sposób rozprawiały się z istniejącymi problemami. Tak było
w przypadku tworzenia przepisów umożliwiających sukcesję w firmach rodzinnych
oraz nowego Prawa zamówień publicznych. Warto, aby prekonsultacje stały się powszechnie stosowanym narzędziem, po które sięgają rządowi projektodawcy.
Metodologia
Niniejszy Raport opiera się na analizie 427 ustaw uchwalonych przez Sejm VIII kadencji, od 1 kwietnia 2018 r. do 16 października 2019 r. Spośród tych ustaw eksperci
Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wyselekcjonowali 118, które w większym bądź mniejszym stopniu dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawy te zostały wnikliwie prześwietlone pod kątem spełniania
kryteriów pozwalających na przypisanie im jednego bądź więcej spośród wskazanych 7 grzechów głównych systemu stanowienia prawa. Gdy w Raporcie podajemy odsetek ustaw spełniających kryteria poszczególnych grzechów, dotyczą one
właśnie tych 118 ustaw. Jeśli powołujemy się na projekt ustawy, a nie na uchwaloną
ustawę, wyraźnie to zaznaczamy.
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