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PRZEDMOWA
Już po raz czwarty prezentujemy raport na temat grzechów i grzeszków polskiego 

procesu stanowienia prawa – czyli przypadków lekceważenia standardów dobrej 

legislacji. Dotychczas naszą analizą objęliśmy VIII kadencję Sejmu RP, lata 2015-2019. 

Ocena dorobku z tego okresu jest surowa – większość parlamentarna podejmowała 

często decyzje w zbyt dużym pośpiechu, lekceważąc przy tym konsultacje z partne-

rami społecznymi oraz inne istotne elementy procesu legislacyjnego. 

Przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszym raporcie pozostaje proces 

tworzenia prawa i jego efekty. Postanowiliśmy wyciągnąć na światło dzienne usta-

wy procedowane z pominięciem podstawowych standardów legislacyjnych. W ich 

przypadku ustawodawca popełnił grzechy zdefiniowane przez nas 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 pod-

pisem żyruje uchwalane przez większość parlamentarną rozwiązania prawne. Przeana-

lizowaliśmy ponad 170 ustaw uchwalonych w okresie od listopada 2019 r. do marca 

2021 r., z których wybraliśmy 76: tych 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 przepi-

sy najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców – generujące dodatkowy „ból głowy”, 

problemy i koszty. 

Metodologia
Niniejszy Raport opiera się na analizie 174 ustaw uchwalonych przez Sejm IX ka-

dencji od 21 listopada 2019 r. do 31 marca 2021 r. Spośród tych ustaw eksperci 
Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wyselek-
cjonowali 76, 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 spo-
śród wskazanych 7 grzechów głównych systemu stanowienia prawa. Gdy w ra-
porcie podajemy odsetek ustaw spełniających kryteria poszczególnych grzechów, 
dotyczą one właśnie tych 76 ustaw. Jeśli powołujemy się na projekt ustawy, a nie 
na uchwaloną ustawę, wyraźnie to zaznaczamy.
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Grzechy polskiej legislacji
Indeks grzeszności prawa

NIERZETELNE 

KONSULTACJE
79%
Poprzednio 57%

49%
Poprzednio 27%

TAJNOŚĆ

41%
Poprzednio 7%

WRZUTKI 

POSELSKIE

57%
Poprzednio 36%

POŚPIECH

50%
Poprzednio 42%

BRAK 

KONCEPCJI

28%
Poprzednio 31%

NADREGULACJE

35%
Poprzednio 10%

NIESTABILNOŚCI

PRAWA
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1. Nierzetelne konsultacje
Zaniechanie kierowania projektów legislacyjnych do konsultacji, w tym kon-
sultacji z partnerami społecznymi, pomijanie Rady Dialogu Społecznego (RDS) 
w tym procesie, zbyt krótki termin na przedstawienie opinii, fikcyjne konsulta-
cje (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, zgło-
szenie projektu przez grupę posłów, choć z uwagi na jego materię powinien 
on być rządowy (ma to na celu ominięcie 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 przepi-
sów z powodu niedopatrzenia podczas uchwalania pierwotnej regulacji.

6. Nadregulacja
Nakładanie zbyt daleko idących nakazów i zakazów, wprowadzenie przepi-
sów 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.

Słowniczek 7 grzechów głównych
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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 Sej-

mu, czyli od listopada 2015 r. Nagminnie, w przypadku ustaw dotyczących przedsię-

biorców, projektów nie kieruje się do konsultacji, przesyła do konsultacji po ich przy-

jęciu 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 trzy czwarte ustaw mających wpływ na prowadzenie biznesu przyjmo-

wanych jest mimo braku rzetelnych konsultacji. 

Szczególnie niebezpieczne jest w naszej ocenie lekceważenie konsultacji społecz-

nych w odniesieniu do projektów ustaw, które przewidują nałożenie na przedsię-

biorców nowych obowiązków i obciążeń – zarówno administracyjnych, jak i finan-

sowych.

W analizowanym okresie należy zwrócić uwagę na tzw. „tarcze antykryzysowe” 

– czyli ustawy zawierające rozwiązania mające na celu ochronę miejsc pracy oraz 

przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami pandemii SARS-CoV-2. Ustaw pomoco-

wych było całkiem sporo, tylko w pierwszej połowie 2020 r. uchwalono cztery takie 

akty prawne. Niestety żaden z nich nie został poddany prawdziwym konsultacjom. 

Rozumiejąc szczególne uwarunkowania oraz potrzebę szybkiego działania, nie moż-

na akceptować całkowitej rezygnacji z wymaganych przez prawo – i pożądanych 

przez zdrowy rozsądek – elementów procesu legislacyjnego, w szczególności elimi-

nacji konsultacji społecznych. W końcu rządowa pomoc miała trafić do pracodawców 

oraz do pracowników, chroniąc przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Jest oczywiste, że 

partnerzy społeczni mieli w tej sytuacji sporo do powiedzenia i zaproponowania, lecz 



10

strona rządowa nie była zainteresowana wysłuchaniem ich zdania. W podobny spo-

sób, bez konsultacji i w pośpiechu, uchwalono przepisy wprowadzające tzw. „bon 

turystyczny” – czyli świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko, które można było 

przeznaczyć na imprezy turystyczne bądź usługi hotelarskie. 

Niestety również w tak trudnym i ważnym obszarze, jakim jest ochrona zdrowia, 

mamy do czynienia z szybkim procedowaniem projektów ustaw. W systemie opie-

ki zdrowotnej jest tak wielu interesariuszy, że odstąpienie od uzgodnień, konsultacji 

publicznych i opiniowania wydaje się być zupełnie niemożliwe. Rzeczywistość wska-

zuje jednak na to, że regułą staje się odejście od wspomnianych wyżej rozwiązań. 

Począwszy od stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rząd zainicjował w systemie opieki 

zdrowotnej 8 projektów ustaw i tylko 1 z nich został poddany konsultacjom – ustawa 

o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Analiza procedowanych 

„zdrowotnych” projektów ustaw wskazuje na prawie całkowity brak jakiegokolwiek 

opiniowania. Rządzący niestety zupełnie już zapomnieli o zalecanych prekonsulta-

cjach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że właśnie dzięki nim istnieje możliwość 

skorygowania ewentualnych błędów już na początkowym etapie tworzenia prawa. 

Ustawa o Funduszu Medycznym to projekt prezydencki od razu skierowany do Sej-

mu, a to oznacza iluzoryczne konsultacje społeczne. Na tak zaawansowanym etapie 

legislacyjnym nie ma już miejsca na szeroką dyskusję i przedstawienie argumentów 

przez przedstawicieli strony społecznej, których grono dopuszczone do posiedzeń 

jest mocno ograniczone. W standardowym procesie legislacyjnym projekt byłby 

przedmiotem konsultacji publicznych. Poza tym – analizując zakres regulacji zawartej 

w projekcie – warto zwrócić uwagę na § 3 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej. Zgodnie z nim w ustawie 

nie powinno się zamieszczać przepisów, które regulowałyby kwestie wykraczające 

poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy oraz podmiotowy. Dodatkowo, 

ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, które nie 

należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi nie wią-

żą. Natomiast pierwotnie projektowane rozwiązania ingerowały w znaczny sposób 

w istniejące już systemowe rozwiązania, ponieważ poza przepisami wprowadza-

jącymi tytułowy Fundusz Medyczny, a w konsekwencji subfundusze dedykowane 

określonym zadaniom, projekt zakładał między innymi zmiany w zasadach finanso-

wania świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, a to pozostaje w rażącej 
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sprzeczności z zasadami prawidłowej legislacji wyrażonymi w Rozporządzeniu Pre-

zesa Rady Ministrów w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej. Nowelizacje systemo-

wych ustaw, które w tym projekcie zostały zawarte, powinny odbywać się z zacho-

waniem konsultacji społecznych i pełnej oceny skutków regulacji. 

Nie można pominąć również sposobu konsultacji ustawy o podwójnym opo-

datkowaniu spółek komandytowych. Projekt został opublikowany i przekazany do 

opiniowania w późnych godzinach popołudniowych 16 września (środa), a termin 

przesyłania uwag został przez resort finansów ustalony na dzień 21 września (ponie-

działek), do godz. 9:00. Zatem projektodawca dał partnerom społecznym de facto 

2 dni robocze (w miejsce ustawowych 30 dni kalendarzowych) na odniesienie się do 

tak istotnego projektu wprowadzającego daleko idące, kosztowne zmiany. 

Inne przykłady:
Nierzetelne konsultacje miały miejsce w szerokim katalogu przypadków i były 

najczęściej popełnianym grzechem. Dotyczyły chociażby czterech ustaw uchwalo-

nych 23 stycznia 2020 r.: zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – prawo geologiczne 

i górnicze oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o wspieraniu termomo-

dernizacji i remontów, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, 

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych 

innych ustaw. 
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2  „Tajne projekty”

Grzech ten dotyczy projektów ujawnionych dopiero po ich przyjęciu przez Radę 

Ministrów. Rzecz niebywała, ponieważ transparentność procesu legislacyjnego jest 

jego podstawową zasadą. Niestety zasadą przynajmniej częściowo martwą. Szereg 

istotnych dla przedsiębiorców ustaw został przyjęty z pominięciem konsultacji. 

Brak konsultacji rządowych ustaw pomocowych, tzw. tarcz antykryzysowych, prze-

łożył się w oczywisty sposób na tajność tych projektów. Rozwiązania zawarte w tych 

ustawach w zdecydowanej większości nie były znane adresatom przepisów przed 

wniesieniem projektów ustaw do Sejmu. Co więcej – w trakcie prac sejmowych 

komisji pojawiały się liczne poprawki, potęgując wrażenie tajności oraz… chaosu. 

W ramach „tarcz antykryzysowych” wprowadzono wiele przepisów w ogóle nie-

związanych ze wsparciem dla przedsiębiorców bądź z ochroną miejsc pracy, jak np. 

skrócenie kadencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, uprawnienie Prezesa 

Rady Ministrów do odwoływania i powoływania członków Rady Dialogu Społeczne-

go (w tym reprezentantów pracodawców oraz związków zawodowych), a nawet 

wybory kopertowe (dla osób przebywających w kwarantannie bądź w wieku po-

wyżej 60 lat). 

Inne przykłady: 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbioro-

wym, ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomoder-

nizacji i remontów, ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
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AUTONOMIA RDS 
MOCNO OGRANICZONA
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw (zmiana Tarczy 1.0) wprowadzono nie-
spodziewaną zmianę dotyczącą funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. 
Zgodnie z nią Prezes Rady Ministrów mógł w czasie stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego odwołać członka Rady w przypadkach ustawą 
określonych. Wprowadzanie tego rodzaju zmian w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej zostało uznane za karygodne i sprzeciwiające się zasadzie demo-
kratycznego państwa prawa. Partnerzy społeczni, reprezentujący w Radzie 
Dialogu Społecznego największe centrale związków zawodowych i organi-
zacje pracodawców zdecydowanie zaprotestowali wobec ingerencji w nie-
zależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce. Związki 
zawodowe i organizacje pracodawców kategorycznie sprzeciwiły się, aby 
Prezes Rady Ministrów mógł de facto wyznaczać kto może reprezentować 
autonomiczne podmioty w pracach Rady Dialogu Społecznego, a kto nie. 
Niezależność i autonomia partnerów społecznych jest fundamentem dialo-
gu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w doku-
mentach międzynarodowych. Ustawa, której celem miała być ochrona miejsc 
pracy, jednocześnie uderzała w tych, którzy reprezentują pracowników i pra-
codawców. Trudno było wytłumaczyć pobudki takiego działania, ale zde-
cydowanie należy uznać je za skandaliczne. Z wnioskiem do Trybunału Kon-
stytucyjnego o zbadanie zgodności tych przepisów wystąpił Prezydent RP. 
TK nawet nie musiał wprowadzać ich na wokandę, gdyż zostały na szczęście 
derogowane na mocy innej ustawy zmieniającej Tarczę 1.0. Te kompromitują-

ce przepisy obowiązywały przez ponad 8 miesięcy, tj. w okresie od 31 marca 
do 5 grudnia 2020 r.
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3  „Wrzutki poselskie”

W niniejszym raporcie pojęcie „wrzutki poselskiej” jest szerokie. Klasycznie „wrzut-

ka” 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 

przynosili dziesiątki (stron) poprawek, wywracając projekt do góry nogami. Niemniej 

jednak definicja ta wymaga uwzględnienia także innego negatywnego zjawiska, ja-

kim bez wątpienia jest posługiwanie się instytucją projektu poselskiego, w sytuacji 

gdy to rząd powinien skierować go do Sejmu. Mówiąc wprost – przez „wrzutkę po-

selską” rozumiemy także zgłoszenie projektu przez grupę posłów, chociaż materia 

ustawy wskazuje na to, że projekt powinien być rządowy – a zatem powinien przejść 

rządowy proces legislacyjny, w tym zostać poddany konsultacjom z partnerami spo-

łecznymi oraz doczekać się przygotowania oceny skutków regulacji.

Rozumiemy, że Konstytucja RP przyznaje posłom prawo występowania z inicjaty-

wą ustawodawczą, a także to, iż korzystanie ze ścieżki poselskiej stanowi swego 

rodzaju „tradycję” polskiego Sejmu. 

Ponownie jesteśmy zmuszeni przywołać przykład tzw. tarcz antykryzysowych – 

czyli ustaw mających na celu pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w związku 

z negatywnymi skutkami pandemii SARS-CoV-2. Tryb prac nad tymi ustawami „wołał 

o pomstę do nieba” (nierzetelne konsultacje, tajność, pośpiech), a dokładanie no-

wych rozwiązań w formie poprawek potęgowało wrażenie chaosu i utrudniało zro-

zumienie przepisów. W efekcie przyjęto obszerne ustawy zawierające często prze-

pisy zupełnie niezwiązane z celem ustawy (pomoc firmom i pracownikom), do tego 

fatalnie zredagowane i umiejscowione jako np. „art. 15zzzz…”.

Podczas prac Sejmu nad rządową ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu za-

pewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz 

po jej ustaniu, w trakcie obrad Komisji Zdrowia, w projekcie pojawił się nowy zapis. 

Zgodnie z nim podmioty, które realizowały polecenie Premiera związane z przepro-

wadzeniem wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 roku mogą „wystąpić 

do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty 

na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z realizacją 
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polecenia”. Projekt procedowanej ustawy dotyczył zdrowia, a dokonana „wrzutka” 

wykraczała poza cele wskazane w tytule ustawy.

Inne przykłady:
Dobrym przykładem tego, jak działają wrzutki, jest ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. 

o Polskim Bonie Turystycznym. Zaczęło się od kilkunastu artykułów, a skończyło na 

niemal 50. Sam tekst ustawy w bardzo niewielkim stopniu przypomina projekt wnie-

siony do Sejmu. W ramach poselskiego projektu nowelizowano ustawę o drogach 

publicznych, aby zmodernizować elektroniczny system poboru opłat, w oparciu 

o pozycjonowanie satelitarne. Czy nie jest to rola Ministerstwa Infrastruktury, które 

powinno takie regulacje przygotować, a następnie poddać konsultacjom i opinio-

waniu? 
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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 pośpie-

chu przydarzy się błąd bądź projekt nie został dostatecznie przemyślany, skutki mogą 

być opłakane. W takiej sytuacji potrzebne są pilne (a zatem także szybkie) noweliza-

cje, co potęguje chaos i wrażenie niestabilności prawa. 

Motywem przewodnim niniejszego raportu okazują się ustawy pomocowe, tzw. 

„tarcze antykryzysowe”. Niestety, były one uchwalane bez konsultacji oraz w pośpie-

chu. Uniemożliwiało to nie tylko podjęcie merytorycznej dyskusji z rządowym pro-

jektodawcą, lecz także pełne zrozumienie treści uchwalanych przepisów. A mówimy 

przecież o pakietach pomocowych i warunkach uzyskania pomocy w ramach roz-

maitych instrumentów. 

W pośpiechu nowelizowano także przepisy ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw, a wszystko dlatego że Baza Danych Odpadowych nie była w pełni 

sprawna i konieczne było wprowadzenie „awaryjnej” możliwości składania niezbęd-

nych dokumentów w postaci papierowej. Czy nie można było przewidzieć takiej 

alternatywy wcześniej? 

Klasycznym przykładem pośpiechu, do tego w skrajnym wymiarze tzw. ustawy 

instant, jest nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt wpłynął do Sejmu 19 lutego, 

a już 25 lutego odbyło się trzecie czytanie, podczas którego Sejm uchwalił ustawę. 

Jest ona istotna, gdyż dokonywała korekty krajowych przepisów w związku z ich 

niezgodnością z regulacjami europejskimi – zbyt mocno ograniczono uprawnienia 

przysługujące stronom postępowania inwestycyjnego, w szczególności organiza-

cjom ekologicznym. 

Duży pośpiech charakteryzował również prace nad ustawą wprowadzającą po-

dwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Ustawa weszła w życie 28 listopada 

2020 r., by objąć dodatkowym opodatkowaniem spółki komandytowe już od 1 stycz-

nia 2021 r., co dla ponad 40-tu tysięcy działalności okazało się ogromnym szokiem.
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Na wyróżnienie zasługuje również rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19. 26 marca projekt został przekazany do Sejmu, 

a 27 marca wpłynęła autopoprawka. Również 27 marca odbyły się wszystkie trzy czy-

tania tego projektu na posiedzeniach Sejmu, natomiast już 28 marca ustawę przekaza-

no Marszałkowi Senatu. 31 marca 2020 rozpatrzono na forum Sejmu stanowiska Senatu 

i jeszcze tego samego dnia – 31 marca 2020 – ustawę przekazano Prezydentowi do 

podpisu. Dokument został podpisany przez Prezydenta w dniu przekazania dokumen-

tu do podpisu. Celem tej ustawy było wprowadzenie nowych instrumentów w zakre-

sie ochrony zdrowia, które pozwolą na efektywniejsze działania w zwalczaniu pande-

mii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, którą wywołuje. Cel regulacji, jak i sama 

regulacja, wydaje się w pełni uzasadniona i wręcz niezbędna w kontekście pandemii, 

jednak zakres proponowanych zmian jest bardzo szeroki (obejmuje 14 ustaw) i też kon-

trowersyjny. Część zaproponowanych zmian ma charakter porządkujący i doprecyzo-

wujący, ale także rozszerzający zakres uprawnień władz publicznych. Są też takie, które 

wprowadzają nowe rozwiązania. Jako potencjalnie najbardziej istotne ze względu na 

to, że bezpośrednio mają wpływ na stosunkowo dużą grupę ludności, są rozwiązania 

dotyczące osób wykonujących zawody medyczne. Wątpliwości wzbudzają jednak 

rozwiązania pozwalające na zawieszanie kierowników podmiotów leczniczych przez 

Ministra Zdrowia, a także specjalne uprawnienia dla Agencji Badań Medycznych i apli-

kacji mobilnych kontrolujących osoby przebywające w kwarantannie. Jak wskazuje 

powyższa analiza – prawo zmieniono w ciągu 5 dni. 

Po nierzetelnych konsultacjach, to pośpiech jest drugim najczęściej popełnianym 

grzechem przez projektodawców oraz ustawodawcę. 

Inne przykłady: 
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, nowelizacja ustawy o odnawialnych źró-

dłach energii – wprowadzająca definicję „drewna energetycznego”, nowelizacja 

ustawy – prawo geologiczne i górnicze – doprecyzowanie tego, które przepisy 

(nowe czy dotychczasowe) stosuje się do postępowań wszczętych i niezakończo-

nych dotyczących udzielenia koncesji. 
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BRAT BLIŹNIAK ZASIŁKU 
DLA BEZROBOTNYCH
Ustawa z dnia 19 czerwcu 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawa-
nym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 to idealny przy-
kład pośpiechu legislacyjnego i braku koncepcji. Prezydent RP przedstawił 
rzeczony projekt ustawy 3 czerwca 2020 r., a zaczęła ona obowiązywać już 
21 czerwca 2020 r. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 28 czerwca ub.r. odby-
ła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zasiłek miał być wsparciem 
dla każdego, kto stracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego wirusem 
SARS-CoV-2. Wynosił on 1400 zł – czyli więcej niż ówczesna kwota zasiłku dla 
bezrobotnych. „Solidarnościowy” charakter dodatku oznaczał, że złożyli się 
na niego wszyscy pracodawcy. Był finansowany ze środków Funduszu Pracy 
zasilanego przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Kwota wsparcia wlicza-
ła się jednak do dochodu, od którego uzależnione było prawo do świadczeń 
rodzinnych, co miało znaczenie dla całościowych kalkulacji w konkretnym 
gospodarstwie domowym.

Konstrukcja dodatku solidarnościowego była bardzo zbliżona do zasiłku dla 
bezrobotnych. Pracodawcy RP określili go jako „brata bliźniaka” tego zasiłku. 
Z założenia miał on stanowić wsparcie dla tych, którzy utracili zatrudnienie. 
Jednak w rzeczywistości był pomocą tylko dla określonej grupy osób, która 
utraciła zatrudnienie na skutek pandemii. Ci, z którymi pracodawca rozwiązał 
umowę o pracę po 31 marca ub.r. nie otrzymali dodatku. Przysługiwał oso-
bom wykonującym pracę zarobkową na podstawie umowy o dzieło, a za-
trudnionym np. na podstawie umowy zlecenia już nie. A przecież miał być 
pomocą dla wszystkich, którzy pozostali bez pracy w wyniku kryzysu spowo-
dowanego wirusem SARS-CoV-2.

Oznacza to, że ustawodawca nie zrealizował konsekwentnie przyjętej kon-
cepcji tej ustawy. Dokonał wyboru określonych grup, którym pomoc przysłu-
giwała. Nie była ona rozwiązaniem kompleksowym, lecz pewnym wyłomem 
na gruncie istniejących rozwiązań przeciwdziałającym bezrobociu. Dyskusja 
o konieczności podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych w przestrzeni publicz-
nej istniała już od dawna, a omawiane wsparcie zdecydowanie odbiegało od 
rozwiązań systemowych. Dodatek solidarnościowy nie wpisywał się w dotych-
czasową politykę rynku pracy, lecz w ówczesny kalendarz wyborczy.
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5  Brak koncepcji

Powtórzmy to, co napisaliśmy w 2016 r. w pierwszym raporcie o grzechach stano-

wienia 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 wą-

ski 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”. 

Klasycznym przykładem braku koncepcji jest nowelizowanie przepisów i brak ja-

snego rozstrzygnięcia, które przepisy – nowe czy dotychczasowe – należy stoso-

wać do już wszczętych, a jeszcze niezakończonych postępowań. Często konieczna 

jest kolejna nowelizacja, która rozstrzygnie sytuację i tak było w przypadku ustawy 

z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającej ustawę – prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektóre inne ustawy. Treść ustawy była krótka i sprowadzała się do stwierdzenia, iż 

do wszczętych, a niezakończonych postępowań o udzielenie koncesji, stosuje się 

dotychczasowe przepisy. 

Problemy z brakiem koncepcji dotknęły także ustawodawcę w obszarze opłat za 

korzystanie z dróg publicznych. Decyzje podejmowane w tej dziedzinie często nie 

pokrywały się z możliwościami ich realizacji, w efekcie czego zamiast sprawnej za-

miany jednego systemu poboru opłat na inny, mieliśmy do czynienia z niepewnością 

oraz zmianami przepisów. 

Co druga z ocenionych przez nas ustaw dotknięta była grzechem braku kon-
cepcji. Sprawia to ogromne problemy przedsiębiorcom – skoro ustawodawca nie 

rozumie sensu wprowadzanych regulacji, to jak mogą zrozumieć go adresaci norm 

prawnych?

Inne przykłady: 
Brakiem koncepcji cechowała się także ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz 

po jej ustaniu. Pierwotna wersja tego rządowego projektu nie budziła większych 
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kontrowersji, jednakże w trakcie pierwszego czytania, podczas posiedzenia Komisji 

Zdrowia, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia złożył bardzo dużą liczbę poprawek 

wprowadzających istotne zmiany – m.in. do ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych.

Co ciekawe – do tego „zdrowotnego” projektu dodane zostały także 
poprawki przewidujące możliwość rekompensaty za koszty poniesione 
w związku z organizacją niedoszłych korespondencyjnych wyborów pre-
zydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

 

BRAK 
KONCEPCJI
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6   Nadregulacja

Grzech nadregulacji stanowi klasyczny przykład, tego że ilość stanowionego pra-

wa przedkładana jest nad jego jakość. Mnogość regulacji niestety rzadko idzie w pa-

rze z jakością, o czym najlepiej wiedzą adresaci norm prawnych, zobowiązani do ich 

stosowania w praktyce. 

Mimo kilku pospiesznych nowelizacji rozwiązań przewidzianych w przepisach 

ustawowych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w sytuacji kiedy faktycz-

nie zmiana przepisów ustawy wydaje się konieczna, organy Państwa zadowalają się 

interpretacją w drodze komunikatu, podczas gdy w tym samym czasie procedowa-

nych i uchwalanych jest wiele nieistotnych lub niepotrzebnych przepisów. 13 mar-

ca 2020 r. Minister Zdrowia wydał komunikat rekomendujący różne rozwiązania, m.in. 

w przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy 

odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolej-

ny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio 

do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, 

a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione – może być 

wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez nie-

go upoważnionej z apteki szpitalnej. Jednocześnie Minister Zdrowia obarczył szpi-

tale obowiązkiem wypracowania szczegółowych rozwiązań przez poszczególnych 

świadczeniodawców w oparciu o standardy i zalecenia dotyczące terapii pacjentów 

w poszczególnych stanach klinicznych, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo oraz 

skuteczność prowadzonych terapii. 

W następstwie powyższego, 3 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutycz-

ny wydał również komunikat sanujący opisane rozwiązanie pod warunkiem realizacji 

dostaw przez hurtownie farmaceutyczne wykonujące działania logistyczne na rzecz 

danego podmiotu leczniczego (szpitala), w ramach zawartych umów dostaw, przy 

zachowaniu w czasie transportu warunków Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wskaza-

nych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W ten sposób dopuszczono do – teore-

tycznie niedozwolonego przez organy inspekcji farmaceutycznej w oparciu o prze-

pisy Prawa Farmaceutycznego – dostarczania produktów leczniczych wydawanych 
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z przepisu lekarza na odległość. Co istotne, również teoretycznie, to szpitale zostały 

zobowiązane do finansowania tych dostaw, pomimo braku dodatkowych środków 

na ten cel.

Za nadregulację należy uznać również wprowadzenie tzw. podatku cukrowego. 

Tutaj, by przykryć cele fiskalne i potrzebę pozyskania dodatkowych środków do bu-

dżetu, Rząd próbował przedstawić narrację, że wprowadza nową daninę w trosce 

o dobro i zdrowie obywateli. Skończyło się tym, że to portfele konsumentów są co-

raz chudsze, a służba zdrowia jak była, tak jest niedofinansowana i jakość jej usług 

w żaden sposób nie wzrosła.

Inne przykłady:
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-

sprawnych jest wyraźnym przykładem nadregulacji, choć może nie tak oczywistym 

na pierwszy rzut oka. Pierwotnie Fundusz był ukierunkowany na wsparcie społeczne 

i zawodowe osób niepełnosprawnych. Powstał w celu umożliwienia osobom niepeł-

nosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, za-

pewniając odpowiednie środki umożliwiające przezwyciężenie barier utrudniających 

im pełnienie ról społecznych. Źródłami finansowania Funduszu są przede wszystkim 

obowiązkowe składki stanowiące 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy 

oraz danina od dochodów najlepiej zarabiających osób fizycznych. Jednak abstrahując 

od pierwotnej, niewątpliwie słusznej idei mającej na celu wsparcie osób najbardziej 

potrzebujących, ustawą rozszerzono zakres zadań Funduszu na cele niezwiązane ze 

wsparciem osób niepełnosprawnych i zmieniono jego nazwę na Fundusz Solidarno-

ściowy. Ze środków tego Funduszu są teraz finansowane jednorazowe roczne świad-

czenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia. 

Ponadto Fundusz stał się źródłem finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, 

który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.
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7  Niestabilność prawa

Wszelkie badania i ankiety prowadzone wśród przedsiębiorców pokazują, że nie-

stabilne prawo stanowi jedną z głównych barier rozwoju działalności gospodarczej. 

Mając na uwadze opisane wyżej grzechy, należy stwierdzi, iż wspólnie składają się 

one właśnie na niestabilność prawa. Jeśli ustawy są uchwalane zbyt szybko, bez kon-

sultacji, bez koncepcji czy w ramach „wrzutki poselskiej” – nieuchronnie zwiększa to 

ryzyko wystąpienia grzechu niestabilności prawa. 

W ramach sześciu nowelizacji ustawy COVID-19 (ustawa o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadzono 

mnóstwo dodatkowych rozwiązań. Ilość nowelizacji, szybkość wprowadzania prze-

pisów, wielość regulacji odnoszących się do podobnych zakresów i częstotliwość 

zmian tychże przepisów niewątpliwie nie budowały po stronie przedsiębiorców po-

czucia stabilności i przejrzystości prawa. Rządowe propozycje dla systemu opieki 

zdrowotnej skutkowały niestety ograniczeniem dostępu do świadczeń, w głównej 

mierze dedykowane były wyłącznie administracji rządowej i w interesie admini-

stracji rządowej – kolejno pojawiające się przepisy wyposażały różnych ministrów 

(decydentów) w różne uprawnienia. Stworzono także rozwiązania zaostrzające od-

powiedzialność karną personelu medycznego. Należy pamiętać, że za każdym ta-

kim przepisem idą wewnętrzne procesy, które mają na celu dostosowanie się do 

nadchodzących zmian. A gdy jeszcze wraz z ograniczeniami w prowadzeniu działal-

ności wprowadzane są bardzo wysokie kary, to obawy przedsiębiorców są jeszcze 

większe.

Czasu na dostosowanie swoich biznesów nie dano również przedsiębiorcom pro-

wadzącym działalność w formie spółek komandytowych. We wrześniu dowiedzieli 

się, że już od nowego roku oprócz PIT zapłacą również CIT. Była to typowa zmiana 

zasad jeszcze w trakcie gry. A cel jeden – zwiększenie wpływów do nadszarpniętego 

kryzysem budżetu państwa. I tym razem kosztem przedsiębiorców.
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Inne przykłady: 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającej ustawę – prawo geologiczne i gór-

nicze oraz niektóre inne ustawy, ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym (przesunięcie wejścia w życie przepisów usta-

wy o publicznym transporcie zbiorowym o rok, tj. od 1 stycznia 2021 r., wprowadzone 

na mniej niż 3 tygodnie przed pierwotnym terminem ich wejścia w życie), ustawa 

z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie uprawnień or-

ganizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym, po wcześniejszym zmniejszeniu 

tychże uprawnień). 
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Ustawy przyjęte „w trybie wołającym 
o pomstę do nieba” 

1. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw zawierała wiele „naprawczych” rozwiązań wprowadzonych w tarczach 

antykryzysowych. Ustawa stanowiła ponadto, że 6 grudnia 2020 r. (niedziela) będzie 

dniem handlowym. Zbliżający się okres przedświąteczny, a także chęć ożywienia 

polskiej gospodarki oraz zmniejszenie ze względów epidemicznych liczby klientów 

robiących zakupy w tym samym czasie, zmotywowała rządzących do wprowa-

dzenia omawianej ustawy. Fakt rozszerzenia katalogu niedziel handlowych w ciągu 

roku zasługuje na aprobatę, ale przedsiębiorcy powinni mieć odpowiedni czas, aby 

przygotować swoje placówki do kolejnego dnia handlowego. Projekt został przed-

stawiony w Sejmie bez uprzedniego przeprowadzenia konsultacji publicznych (!) 

25 listopada 2020 r. Proces legislacyjny trwał prawie 2 tygodnie, a przedsiębiorcy 

– pomimo wcześniejszych zapowiedzi – o kolejnej niedzieli handlowej dowiedzie-

li się w sobotę 5 grudnia! Wówczas przepisy ustawy weszły w życie. Zapowiedzi 

Rządu, nawet korzystne dla przedsiębiorców, pozostają wciąż zapowiedziami, gdyż 

możliwość podejmowania określonych działań mających skutki prawne może odby-

wać się tylko w jego granicach. O tym, że otwarcie sklepów i punktów usługowych 

6 grudnia ub.r. będzie legalne, firmy dowiedziały się dobę wcześniej. Nietrudno so-

bie wyobrazić problemy z zapewnieniem kadry obsługujące placówki czy z dostawą 

towarów. Nie tak powinny wyglądać standardy prawidłowej legislacji. Przypomina to 

sytuację z dniem wolnym od pracy dnia 12 listopada, o czym wszyscy Polacy, w tym 

oczywiście pracodawcy i pracownicy, dowiedzieli się… 7 listopada. 

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (podwójne opodatkowanie spół-

ek komandytowych). Obok kilku korzystnych, aczkolwiek niezbyt przełomowych 
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zmian (np. podniesieniu limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro warunkują-

cego wybór zryczałtowanego podatku dochodowego, czy złagodzenia niektórych 

obowiązków sprawozdawczych związanych z cenami transferowymi na okres pan-

demii COVID), omawiana ustawa wprowadziła przepisy osłabiające pozycję przed-

siębiorców w stosunku do organów skarbowych i zwiększające obciążenia związa-

ne z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególnie opodatkowanie CIT-em 

spółek komandytowych było dla wielu przedsiębiorców dużym zaskoczeniem i do-

prowadziło do rezygnacji z prowadzenia działalności w tej formie. Oprócz samej do-

tkliwości wprowadzonych rozwiązań, nie można pominąć sposobu procedowania 

projektu rzeczonej ustawy. Projekt został opublikowany i przekazany do konsultacji 

w późnych godzinach popołudniowych 16 września (środa), a termin przesyłania 

uwag został przez MF ustalony na 21 września (poniedziałek), do godz. 9:00. Zatem 

projektodawca dał partnerom społecznym 2 dni robocze (w miejsce ustawowych 

30 dni kalendarzowych) na odniesienie się do tak istotnego projektu, wprowadzają-

cego daleko idące, kosztowne zmiany. Świadczy to o tym, że był on procedowany 

wbrew wszelkim zasadom dobrej legislacji. Kontynuując takie praktyki, resort finan-

sów stawia pod znakiem zapytania sens całej dyskusji nad uzdrawianiem polskiego 

prawa podatkowego i zapewnieniem obywatelom poczucia pewności prawa. Pra-

codawcy RP podkreślają, że takie gwałtowne i nieoczekiwane działania legislacyj-

ne, jak w przypadku przywołanej ustawy, są w dobie kryzysu szkodliwe i sprzeczne 

z zapowiedziami rządu, którego przedstawiciele wielokrotnie deklarowali, iż w tym 

szczególnym dla wszystkich czasie będą kierować się dobrem obywateli i przedsię-

biorców. Zgodnie z zapowiedziami, nowe rozwiązania wpływające na prowadzenie 

działalności miały być wynikiem pogłębionej współpracy w celu stworzenia takich 

przepisów, które ochronią polski biznes przed skutkami kryzysu i pozwolą na ograni-

czenie jego negatywnych skutków dla gospodarki. Natomiast wprowadzone zmiany 

są kolejnym potwierdzeniem przyjętego przez resort finansów modelu zwalczania 

ewentualnych nadużyć podatkowych i agresywnej optymalizacji, który oparty został 

przede wszystkim na nakładaniu na przedsiębiorców nowych obowiązków, zakazów 

bądź na zaostrzaniu sankcji.

3. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promo-

cją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. podatek cukrowy). W odniesieniu 
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do ustawy wprowadzającej zupełnie nową daninę, należy zwrócić uwagę na funda-

mentalne zastrzeżenia co do intencji ustawodawcy. Mianowicie – na mocy ustawy 

wprowadzono rozwiązania, które stanowiąc znaczące obciążenie dla przedsiębior-

ców, dają jednocześnie znikomą szansę na spełnienie zakładanego przez ustawo-

dawcę celu. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, celem zmian miało być wykorzysta-

nie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów 

konsumentów, szczególnie w obliczu rosnącej nadwagi, otyłości, cukrzycy i innych 

chorób niezakaźnych. Jednakże dostępne dane z krajów, które wprowadziły po-

dobne opodatkowanie, pokazują, że w żadnym z tych państw podatek od napojów 

nie przyczynił się do spadku otyłości i zapadalności na wspomniane choroby. Co 

więcej, nałożenie podatku na określone artykuły spożywcze wiąże się z uzasadnio-

nym ryzykiem, że ten sposób walki z negatywnymi nawykami żywieniowymi może 

przynieść skutek całkowicie odwrotny – konsumenci zmuszeni są do wybierania tań-

szych produktów, wytworzonych ze składników gorszej jakości. Jednakże, z punktu 

widzenia Pracodawców RP, jako Organizacji reprezentatywnej będącej członkiem 

Rady Dialogu Społecznego, największe zastrzeżenia budził sposób procedowania 

przedmiotowego projektu, w szczególności zaproponowane w projekcie nad wyraz 

krótkie vacatio legis. Projektu ustawy został opublikowany 20 grudnia 2020 r., nato-

miast wejście w życie przepisów miało nastąpić już z dniem 1 kwietnia 2020 r. Tak 

krótki termin wejścia w życie projektowanych zmian pozbawiał przedsiębiorców 

możliwości przystosowania się do dodatkowych, bardzo znaczących przecież ob-

ciążeń fiskalnych. Podkreślenia wymaga również fakt, że – zgodnie z projektem usta-

wy – zakres informacji, które mają być wytwarzane i sprawozdawane przez produ-

centów, importerów i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy, ma 

zostać dopiero określony w drodze rozporządzenia. Projekt takiego rozporządzenia 

nie był przez długi czas publikowany, przez co przedsiębiorcy, mający być objęci 

obowiązkiem wnoszenia opłaty, nie potrafią obecnie przewidzieć jakie nowe obo-

wiązki informacyjne zostaną na nich nałożone, jak przygotować swoje wewnętrzne 

systemy sprawozdawcze do realizacji tych obowiązków i ile zajmie to koniecznego 

czasu. Ostatecznie resort zdrowia ugiął się pod naporem krytyki i wydłużył vacatio 

legis do 1 stycznia 2021 r. Nie zmienia to faktu, że za wprowadzenie nowej daniny 

zapłacili konsumenci.
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Ranking najbardziej 
grzesznych ustaw:

1

2

3

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu zapewnienia w okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii kadr medycznych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wy-
borów konsumentów (tzw. „podatek cukrowy”)

Łączna ilość grzechów – 257
Oznacza to, że średnio na każdą ustawę przypada 3,4 grzechu 
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Zamiast podsumowania, 
czyli jak tworzyć lepsze prawo? 

Liczby mówią same za siebie. Z polską legislacją i jakością prawa jest źle. I z każdym 

rokiem coraz gorzej. Okres pandemii, który dominuje w analizowanym przedziale od 

listopada 2019 r. do marca 2021 r. tylko pogorszył sprawę. Nie można jednak wszyst-

kiego zrzucać na COVID-19, z którym wszyscy musimy nauczyć się żyć – projekto-

dawcy oraz ustawodawca także. O ile w początkowym okresie pandemii można 

było uzasadnić pilne procedowanie regulacji dotyczących tej nadzwyczajnej sytu-

acji, to stan zaskoczenia powinien minąć po kilku, najwyżej kilkunastu tygodniach. Nie 

można nadużywać COVID-19 jako wymówki dla lekceważenia podstawowych zasad 

procesu legislacyjnego, w szczególności konsultacji społecznych. 

Sytuacja, w której ponad 3/4 przepisów mających wpływ na przedsiębiorców jest 

uchwalana bez rzetelnych konsultacji, jest skandaliczna i całkowicie nie do przyjęcia. 

Tym bardziej, że za nierzetelnymi konsultacjami podążają inne grzechy – pośpiech 

dotyczy ponad 50% ustaw, a brak koncepcji równo co drugiej z nich. Niemal tyle 

samo ustaw dotkniętych jest grzechem tajności. W porównaniu do poprzedniego 

okresu (kwiecień 2018 r. – październik 2019 r.), o 350% zwiększyła się niestabilność 

prawa. W takich warunkach muszą funkcjonować przedsiębiorcy, a przecież oprócz 

rzeczywistości prawnej są też realia ekonomiczne, w tym konsekwencje pandemii 

koronawirusa. 

Mając na uwadze powyższe, nie będzie przesadą stwierdzenie, iż przedsiębiorcy 

znaleźli się w sytuacji krytycznej i należy bić na alarm. Niezbędne jest natychmiasto-

we odwrócenie negatywnych trendów w procesie legislacyjnym, w szczególności 

powrót do konsultacji i spokojnej pracy nad przepisami. Konieczne jest przerwanie 

błędnego koła legislacyjnych grzechów. 

Po pierwsze – należy przywrócić ustawowy czas trwania konsultacji (30 dni) i obo-

wiązkowo kierować do nich projekty – zarówno rządowe, jak i poselskie. To i tak zbyt 

mało czasu na dogłębną analizę, warto byłoby zastanowić się nad wydłużeniem kon-

sultacji do 45 czy nawet 60 dni. Pamiętajmy, że tworzenie prawa to nie wyścig i liczy 

się nie tempo, a końcowy efekt. A ten zależny jest od jakości dyskusji, ścierających się 
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stanowisk i propozycji, analizy możliwych wariantów działania i skutków wprowadze-

nia ich w życie. Pożądana jest organizacja prekonsultacji – czyli rozpoczęcie dialogu 

na temat potencjalnej zmiany prawa jeszcze przed powstaniem projektu ustawy.

Po drugie – korzystajmy z Rady Dialogu Społecznego, z Rady Przedsiębiorczości, 

z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz innych gremiów, które 

zrzeszają adresatów tworzonych regulacji. To te podmioty potrafią najlepiej zidenty-

fikować bolączki aktualnego stanu prawnego, a także wskażą na mocne i słabe strony 

projektowanych ustaw. Wiedza praktyków jest bezcenna i obowiązkiem projekto-

dawcy jest po nią sięgnąć.

Po trzecie – nowa ustawa czy nowelizacja istniejących przepisów nie stanowi 

w każdej sytuacji najlepszego rozwiązania. A niestety taki jest domyślny tryb postępo-

wania – pojawia się problem, jest nagłaśniany medialnie, decydenci reagują pomy-

słem nowelizacji bądź uchwalenia nowej ustawy. Tymczasem najczęściej problem 

nie wynika z braku regulacji, tylko z niewłaściwego stosowania tych przepisów, które 

już obowiązują. Trzeba sprawdzić co i dlaczego nie funkcjonuje, a gdy wąskie gardła 

zostaną zidentyfikowane – podjąć adekwatne działania. Być może wystarczy zmiana 

postępowania właściwych instytucji, lepsza koordynacja działań i współpraca? Na-

leży pamiętać, że nowe regulacje to zawsze wzrost obciążeń dla przedsiębiorców 

i związane z tym koszty. To także mniejsza stabilność prowadzenia biznesu, szczegól-

nie dotkliwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 
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