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Lepsze stanowienie prawa
Reminiscencje pokonferencyjne

Andrzej W. Przybylski
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki,
jaka odbyła się 9 października 2006 r. w
Warszawie, poświęcona była problematyce
doskonalenia przepisów prawnych, które z
racji swojego wysokiego stopnia komplikacji oraz ingerencji w sposób prowadzenia
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców stają się znaczącą barierą dla rozwoju przedsiębiorczości.

W konferencji obok przedstawicieli
resortu gospodarki występujących w roli
gospodarza uczestniczyli przedstawiciele
administracji gospodarczej Czech, Estonii,
Litwy i Węgier. W obradach wzięli również
udział konsultanci OECD odpowiedzialni
za realizację projektu Sigma. Wykorzystali
oni sposobność do zaprezentowania na
forum publicznym wstępnych wyników
swoich prac ewaluacyjno-badawczych,
którymi objęte były nowe kraje członkowskie UE.
Grono prelegentów uzupełnili przedstawiciele środowisk naukowych (SGH i
Uniwersytetu Poczdamskiego) oraz praktycy doradztwa w procesie legislacyjnym
(z Biura Analiz Sejmowych-BAS), których
głosy były doskonałym uzupełnieniem wypowiedzi administracji rządowej na temat

ułomności procesu stanowienia prawa
i kosztów społecznych, jakie ze sobą zidentyﬁkowane ułomności niosą.
Warto zauważyć, że formuła konferencji pomyślanej jako forum wymiany
poglądów i doświadczeń w zakresie doskonalenia prawa (w przeważającej mierze
związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej) wpłynęła dyscyplinująco
na sam jej przebieg, nadając imprezie żywe
tempo.
Należy również pochwalić organizatorów za to, że prezentowane materiały
charakteryzowały się dużą spójnością i
wysokim poziomem merytorycznym.
Dzięki temu uczestnik mniej zaznajomiony z problematyką stanowienia prawa
dość szybko mógł wyrobić sobie pogląd
na temat zaawansowania procesów reformatorskich w różnych krajach i tego, co
poszczególne administracje planują zrobić,
aby wynikające z przestrzegania prawa
obciążenia materialne i niematerialne dla
przedsiębiorców uległy zmniejszeniu w
możliwie najkrótszym czasie.
Konferencja uświadomiła wszystkim,
że proces doskonalenia prawa stanowi
istotny motyw działań legislacyjnych podejmowanych przez rządy wielu krajów.
Ich naczelnym celem jest zmniejszenie
kosztów wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków informacyjnych,
które wynikają z przestrzegania przepi-
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sów prawnych regulujących najróżniejsze
aspekty działalności gospodarczej. Swoista
moda na reformowanie prawa i lepsze jego
stanowienie stała się zjawiskiem ponadnarodowym, przed którym administracje
rządowe poszczególnych krajów nie mogą
uciec – tym bardziej że o konkurencyjności danej gospodarki (w percepcji inwestorów zagranicznych) przesądzają obciążenia administracyjne będące pochodną
obowiązującego prawa gospodarczego.

Nowy duch reformatorski
Siły sprawcze zachodzących
zmian
Podejście administracji rządowej do
kwestii stanowienia nowego prawa i doskonalenia tego, które już funkcjonuje, jest
sprawą pierwszorzędnej wagi. W dotychczasowej praktyce w Polsce i w innych krajach postkomunistycznych, a do niedawna
także w krajach UE15, głównym wyznacznikiem działań legislacyjnych był dość wąsko rozumiany interes publiczny (państwa)
oraz bezpieczeństwo jego obywateli.

Mało tego – nikt nie był w stanie zmierzyć skutków, jakie wywołuje przestrzeganie prawa uciążliwego pod względem
wykonawczym.
Nie dostrzegano też związku, jaki może
istnieć między uciążliwością prawa a zdolnością do konkurowania na rynkach
międzynarodowych. Integracja gospodarcza postępująca w ramach UE oraz
rozwój metod pomiarowych przyczyniły
się jednak do uświadomienia faktu, że złe
prawo kosztuje przedsiębiorców więcej
i przekłada się na osłabienie ich pozycji
konkurencyjnej.
W konsekwencji gospodarka kraju, w
którym takie prawo działa, jest mniej konkurencyjna. Taki sposób rozumienia kwestii legislacyjnych legł u podstaw bardzo
ważnego nurtu reformatorskiego, który
w terminologii unijnej nosi miano Better
Regulation.

W procesie tworzenia prawa państwo
nie interesowało się sytuacją, jaką kreuje
dla przedsiębiorcy zmuszonego do przestrzegania prawa.

Jego największy walor polega na tym,
że za pośrednictwem istniejącej infrastruktury administracyjnej poszczególnych krajów członkowskich propaguje
się rozwiązania koncepcyjne i know-how
służący do poprawy stanu prawnego acquis
communataire oraz regulacji szczebla krajowego. Dzieje się to metodą małych kroków – czyli projektów pilotażowych, które
prowadzą
sukcesywnie do powstania
ogólnonarodowych programów sanacji
procesu stanowienia prawa.

Nie zauważano (lub nie chciano zauważać), że jakość tego prawa może mieć
istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia działalności. To, czy stopień skomplikowania i mała zrozumiałość przepisów
wywołują większe lub mniejsze koszty po
stronie podmiotu gospodarczego, nikogo
nie interesowało.

Najważniejszym efektem, jaki wywołują
coraz liczniejsze inicjatywy Better Regulation, jest zmiana nastawienia administracji
państwowej do roli prawa i skutków, jakie
ono wywołuje. Dobrem publicznym staje się bowiem wyższa konkurencyjność
gospodarki, w której pierwszoplanową
rolę odgrywa przedsiębiorca. Stąd też we

77

78 elektroniczna Administracja

wszystkich działaniach administracji publicznej kluczowe miejsce zajmuje kwestia
odbudowy zaufania przedsiębiorcy do
państwa.
Niestety, wywołanie pożądanych zmian
w mentalności urzędników państwowych
jest procesem żmudnym. Wymaga wdrożenia stosownej polityki, której egzekucja
przełoży się na konkretne procedury administracyjne sprzyjające tworzeniu prawa
przyjaznego dla przedsiębiorcy i obywatela. Dla administracji nowych państw
członkowskich UE jest to nowe wyzwanie,
któremu niełatwo sprostać.

Gdzie jest polska administracja
– konfrontacja doświadczeń
z innymi krajami Europy
Centralnej i Wschodniej
Z wystąpień przedstawicieli administracji zaproszonych krajów wyłania się obraz
zróżnicowanego zaawansowania realizacji
działań mających prowadzić do zmniejszenia uciążliwości prawa dla przedsiębiorców i obywateli.
W poniższej tabeli przeprowadziliśmy
ocenę punktową istotnych elementów
składowych planowanych działań reformatorskich. Wynika z niej, że liderem zmian
regulacyjnych są Czechy, które jako jedyne
państwo (spośród pięciu ocenianych) dokonało pełnej kwantyﬁkacji barier administracyjnych BA (baseline measurement).
Według ujawnionych szacunków ich
wartość sięga prawie 3% wartości produktu krajowego netto (PNB), co daje kwotę
86 miliardów czeskich koron. Dzięki temu
rząd Republiki Czeskiej mógł wyznaczyć
ilościowy plan redukcji obciążeń, obej-
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mujących ponad 92% zidentyﬁkowanych
barier, które dotyczą przepisów prawnych
znajdujących się w kompetencji zaledwie
sześciu resortów: Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Ministerstwa Pracy i Spraw
Socjalnych oraz Ministerstwa Zdrowia.
Plan redukcji obciążeń przewiduje obniżenie barier administracyjnych o 20%
do roku 2010. Jednakże jego realizacja nie
znajduje oparcia w centralnej polityce rządu ujętej w program celowy.
Wiceliderem reform regulacyjnych jest
Polska, która na 9 punktów uzyskała 5,
czyli o jeden mniej od Czech. Co ciekawe,
polski model przekształcania systemu stanowienia prawa został uznany przez konsultantów OECD za wzorcowy dla innych
krajów naszego regionu.
Niestety, ze względu na niezakończenie
identyﬁkacji i pomiaru BA wyznaczenie
kwantyﬁkowalnych celów ich obniżenia
okazało się niemożliwe.
Jednak polska administracja sformułowała spójny program reformy regulacyjnej,
ujęty w jeden dokument zaakceptowany w
sierpniu br. przez Radę Ministrów, czym
wyróżnia się pozytywnie wśród wymienionych krajów. W większości z nich
działania reformatorskie są dość rozproszone po różnych instytucjach centralnych. Jedynie Estonia zorganizowała sieć
placówek szczebla terenowego, które są
odpowiedzialne za realizację konkretnych
zadań w dziedzinie upraszczania prawa,
zawartych w wytycznych resortu gospodarki. Z tego powodu Estonii przyznaliśmy
w ocenie jeden punkt za wytyczenie mierzalnych celów redukcji barier, pomimo że
nie wykonała jeszcze pomiaru bazowego
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Tab. 1. Stopień zaawansowania reform regulacyjnych
1

2

3

4

5

6

7

8

Wykonany
pomiar
bazowy

Pomiar
fragmentaryczny

Wyznaczone
mierzalne
cele redukcji
obciążeń
administracyjnych

Przyjęty
program
rządowy

Zapewnione
środki
budżetowe

Wyodrębniony
kompetencyjnie
organ
koordynujący
politykę
obniżania BA

Zdeﬁniowane
narzędzia
egzekucji
wdrożonej
polityki

Suma
punktów

Indywidualna
ocena w pkt : 2
maksimum 9

1

2

2

1

1

1

Czechy
Estonia
Litwa
Polska
Węgry

0
1
1
1
1

2
1
0
0
0

0
0
0
2
0

1
1
0
1
1

0
0
0
1
0

1
1
0
0
1

2
0
0
0
0

6
4
1
5
3

źródło: opracowanie autora
obejmującego całość przestrzeni prawnej.
Węgry podejmują wysiłki reformatorskie,
rozpoczynając od upraszczania przepisów
regulujących sferę życia rodzinnego. Najmniej zaawansowanym krajem w reformowaniu systemu legislacyjnego jest Litwa.
Tu dopiero stosunkowo niedawno władze
ustawodawcze i wykonawcze uzgodniły
kierunki działań i przystąpiły do realizacji
projektów pilotażowych służących identyﬁkacji i pomiarowi BA za pomocą Modelu
Kosztów Standardowych.

Czynniki hamujące proces
zmian
Do najważniejszych czynników spowalniających proces rozprzestrzeniania się
nowego podejścia do stanowienia prawa
należy zaliczyć:
x brak politycznej woli wdrażania reform,
x niewystarczające środki ﬁnansowe
do dokonania pomiaru bazowego,
x brak przygotowania merytorycznego kadr do stosowania Oceny Skut-

ków Regulacyjnych (OSR) i analizy
ilościowej obciążeń administracyjnych,
x niska świadomość potrzeby zmian
systemowych wśród kadr administracyjnych,
x dotychczasowe nawyki i mentalność
administracji, sprzyjające nieufności
w przyjmowaniu niewygodnych dla
niej zmian w prawie.
Z dyskusji w trakcie konferencji wynika, że wszystkie te czynniki w różnych
kombinacjach i z różnym nasileniem
występują we wszystkich krajach regionu.
Przedstawiciele administracji dość zgodnie zwracali uwagę na ogromną potrzebę
przeszkolenia kadr administracyjnych
w stosowaniu nowoczesnych narzędzi oceny stanowionego prawa ex ante i ex post.
Bez tego bowiem podniesienie jakości prawa i obniżenie stopnia jego uciążliwości
będzie bardzo trudne.
Ogromne znaczenie odgrywa też klimat
polityczny, towarzyszący procesowi wdrażania reform regulacyjnych. Ani chwiejna
sytuacja polityczna w Czechach, ani napię-
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cie polityczne na Węgrzech nie sprzyjają
reformom, których podjęcie wiąże się z
ryzykiem politycznym.
Dlatego polskie podejście do reform
spotkało się z uznaniem przedstawicieli
zagranicznych administracji, dla których
największą wartość przedstawia odporność polskiego rozwiązania na zawirowania polityczne.
Odrębną kwestią jest to, czy władze polityczne angażują odpowiednie środki ﬁnansowe, nie poprzestając na deklaracjach
słownych.

Koordynacja działań
na forum UE
Projekt Sigma
Projekt Sigma jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i OECD,
którego głównym celem jest określenie
zdolności danego kraju do skutecznego
kształtowania własnej przestrzeni prawnej.
Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie przedakcesyjnym wszystkie kraje kandydackie
musiały dokonać ogromnego wysiłku legislacyjnego w celu zharmonizowania przepisów krajowych z unijnymi, siłą rzeczy w
powstałym porządku prawnym może występować zwiększony poziom restrykcyjności przepisów, który wpływa negatywnie
na działalność przedsiębiorstw – osłabiając
konkurencyjność gospodarki.
Dlatego przegląd obowiązujących przepisów prawnych o najważniejszej randze,
dokonany w trybie wywiadów z przedstawicielami administracji państwowej,
stanowi podstawę do opracowania raportu
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zawierającego ocenę potencjału regulacyjnego oraz zalecenia konkretnych działań.
Raport posłuży KE do sformułowania
wytycznych dla działań na szczeblu Wspólnoty, których koordynacja jest niezbędna
z uwagi na duże zróżnicowanie zaawansowania poszczególnych krajów członkowskich w procesy redukcji nadmiernych
obciążeń. Projekt Sigma uznaje się za inicjatywę kategorii Better Regulation.
Podczas konferencji przedstawiciel zespołu konsultantów OECD przedstawił
rezultaty przeglądu. Wynika z nich, że
nowe kraje członkowskie objęte badaniem
odstają od krajów UE15 w posługiwaniu
się zaawansowaną metodyką pomiaru
obciążeń. Niemniej jednak otwartość na
zmiany oraz potencjał intelektualny i organizacyjny stwarza przesłanki do stosunkowo szybkiego wdrożenia nowego podejścia
do stanowienia prawa. Wymaga ono także
zmiany mentalności kadr oraz przyswojenia know-how, które jest udostępniane
przez kraje bardziej zaawansowane w procesach reformatorskich. Podkreślono również znaczenie cyfryzacji interakcji państwo–obywatel/przedsiębiorca dla obniżenia występujących barier administracyjnych.

Międzynarodowy ruch
pomiaru i redukcji
barier administracyjnych
(SCM-network)
Od kilku lat w Unii Europejskiej w ramach inicjatyw Better Regulation rozwija
się wymiana doświadczeń w obniżaniu
barier administracyjnych. Do krajów wiodących prym w tej dziedzinie należą Holandia i Dania, których metodyka pomiaru
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oraz sposoby wdrażania algorytmów redukcji obciążeń ex ante stanowią wzorzec
dla pozostałych krajów członkowskich.
Efektem ubocznym współpracy merytorycznej, która rozwija się w sposób quasi-formalny, jest powstanie tzw. SCM-network, czyli paraoﬁcjalnej grupy roboczej
przedstawicieli administracji publicznej
krajów członkowskich, które do pomiaru
obciążeń administracyjnych wykorzystują
Model Kosztów Standardowych (SCM
– Standard Cost Model). W ramach tej
nieformalnej (z punktu widzenia systemu
organizacyjnego administracji unijnej)
sieci powiązań, kraje takie jak Polska czy
Węgry uzyskują wsparcie merytoryczne w
metodyce pomiarowej.
Ponadto kraje prowadzące projekty
identyﬁkacji i kwantyﬁkacji BA mogą na
forum tego ciała doradczego wymieniać
doświadczenia oraz wypracować rozwiązania służące ograniczeniu BA na szczeblu
ponadnarodowym. Dzięki współpracy
w ramach SCM-network Polska mogła
w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizować
kilka projektów pilotażowych, których
celem był pomiar obciążeń administracyjnych w wybranych aspektach prawnych
działalności gospodarczej.

Usankcjonowanie działań
reformatorskich w kontekście
Strategii Lizbońskiej
Całokształt działań podejmowanych
przez administracje poszczególnych krajów członkowskich UE, prowadzących do
doskonalenia prawa na szczeblu krajowym
i wspólnotowym, jest podporządkowany
realizacji Strategii Lizbońskiej. Zgodnie z

Komunikatem KE w sprawie uproszczenia
otoczenia regulacyjnego z 2005 r. kraje
Wspólnoty są zobligowane do wdrażania
w życie tzw. programu kroczącego zmian
(rolling programme), którego celem jest
uproszczenie dorobku prawnego Wspólnoty do roku 2008.
Działania te stanowią reakcję na wyniki
badań uciążliwości prawa, które absorbując dużą część zasobów ﬁrm działających
na obszarze UE, osłabia ich konkurencyjność.
Stąd też tak dużą wagę przywiązuje się
do inicjatyw Better Regulation stanowiących fundament działań reformatorskich.
Działania nowych krajów członkowskich
są śledzone z ogromną uwagą i mogą liczyć
na silne wsparcie polityczne, merytoryczne, a nawet ﬁnansowe ze strony instytucji
europejskich.

Beneficjenci planowanych
zmian
Rządowy Program Reformy
Regulacji na lata 2006–2008
Przyjęty przez rząd RP Program Reformy Regulacji jest dokumentem, który w
sposób przejrzysty opisuje zamierzenia
rządu na najbliższe trzy lata, poprawiające
sytuację w stanowieniu prawa w Polsce.
Należy szczególnie wyróżnić rolę, jaką
administracja przypisuje przedsiębiorcy
w procesie stanowienia prawa. Po raz
pierwszy bowiem w historii powojennej
legislacji adresatowi większości przepisów
przyznano prawo formułowania opinii,
które dzięki stworzonemu instrumentarium analitycznemu powinny być brane
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pod uwagę przez podmioty uprawnione
w procesie stanowienia prawa, a w konsekwencji – wpływać na jego ostateczny
kształt. Co ciekawe: przekaźnikiem tej opinii, uwiarygodnionej pomiarem obciążeń
ex ante oraz symulacją skutków ma być
administracja publiczna.

Skala przewidywanych efektów
– perspektywa przedsiębiorcy/
podatnika

Niewątpliwie realizacja tego ambitnego
programu będzie stanowić przełom w
praktyce legislacyjnej, doprowadzając do
zmniejszenia wielu zbytecznych obciążeń
oraz anomalii prawnych utrudniających
funkcjonowanie przedsiębiorcom w krajowej przestrzeni prawnej.

Wyniki fragmentarycznych ocen są obciążone dość wysokim błędem statystycznym i dlatego z kwantyﬁkacją korzyści
trzeba poczekać do momentu zakończenia
pomiaru bazowego – tak jak miało to miejsce w przypadku Czech. Jednakże już teraz
możemy stwierdzić, że skala redukcji obciążeń nie powinna być mała, biorąc pod
uwagę chociażby stopień restrykcyjności
przepisów podatkowych.

Mobilizacja środków w celu
realizacji programu
To, czy przyjęty program reformy regulacyjnej nie pozostanie w sferze pobożnych życzeń garstki zapaleńców, pragnących zreformować administrację, zależy od
dwóch kwestii:
x zapewnienia ﬁnansowania,
x właściwej polityki promocyjnej programu wśród kadr, potrzebujących
motywacji do jego realizacji.
Według informacji zawartych w programie Ministerstwo Gospodarki, któremu
przypisano role koordynatora i egzekutora
programu, dysponuje środkami niezbędnymi do przeprowadzenia pomiaru bazowego oraz szeregu ekspertyz wspomagających wdrożenie w życie nowych zasad
stanowienia prawa.
Tak więc dalszemu rozwojowi wydarzeń
należy przyglądać się z nadzieją na poprawę, której wyczekują wszyscy podatnicy.

O skali spodziewanych efektów trudno
mówić bez wiedzy o skali obciążeń administracyjnych występujących w Polsce.

Niewątpliwie na naszych oczach odbywa
się ogromnie ważna zmiana w zasadach
funkcjonowania państwa, któremu zależy
na poprawie stosunków z przedsiębiorcami uznanymi za swoiste dobro publiczne,
wymagające adekwatnego traktowania w
kategoriach prawnych.
Jeśli zapowiedzi rządu się zmaterializują,
polscy przedsiębiorcy staną się jeszcze bardziej konkurencyjni na otwartym rynku
wspólnotowym, a dzięki temu kraj zyska
wiele miejsc pracy.

Andrzej W. Przybylski (pełna notka na str. 56).

