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Regulacje gospodarcze � wyzwania wspó czesno ci

1. Narz dzia polityki gospodarczej 

Po ród sposobów, jakie przyjmowane s  dla potrzeb interwencji dokonywanej 
przez pa stwo na rynku, a wi c narz dzi polityki gospodarczej, jako podstawowe typy 
zachowa  nale y wymieni : bezpo redni  dzia alno  wytwórcz  podejmowan  przez 
agendy pa stwa, oddzia ywania o charakterze finansowym wp ywaj ce na ceny lub 
wielko  dochodu osi ganego przez podmioty indywidualne, jak równie  regulacje 
czyli oddzia ywania o charakterze prawnym1. W tym zakresie pojawia si  szczególna 
rola prawodawstwa jako narz dzia polityki gospodarczej, pozwalaj ca traktowa  je 
zarówno od strony narz dziowej, jak równie  samodzielnie, jako czynnika umo liwia-
j cego efektywne prowadzenie spójnego ci gu czynno ci sk adaj cych si  na polityk
gospodarcz 2. Regulacja obejmuje swoim zakresem dzia ania z zakresu tworzenia 
warunków makrootoczenia i dzia a  o jednostkowym charakterze reglamentacyjnym.  

Podstawowym sposobem prawnego oddzia ywania przez w adze publiczne na 
gospodark  pozostaje mo liwo  regulacji normami prawa zasad podejmowania dzia-
alno ci gospodarczej, form jej prowadzenia, oraz zasad, do których prowadz ce j

podmioty powinny si  stosowa  zarówno przy jej podejmowaniu, jak i prowadzeniu3.
Wskazane zagadnienia maj  zasadniczo charakter niezale ny od subiektywnego spoj-
rzenia na istot  wolno ci gospodarczej. Spór pomi dzy zwolennikami traktowania jej 
jako prawa podmiotowego, b d  prawa o charakterze ustrojowym oraz rozwa a
dotycz cych uwarunkowa  politycznych wspomnianej zasady wolno ci gospodarczej, 
nie ma bezpo rednio prze o enia praktycznego4.

*  Mgr Micha  Weinzieher aplikant radcowski, jest zatrudniony w departamencie prawnym jednego z 
polskich banków. Obecnie przygotowuje doktorat w ramach Zak adu Prawa Finansowego WPiA UW. 

1  Na podstawie kryterium oddzia ywa  bezpo rednich i po rednich mo na dokona  rozdzia u pomi dzy
funkcjami finansowymi na bezpo rednie oddzia ywanie finansowe i transfery. Por: N. Barr, The Eco-
nomics of the Welfare State, Oxford University Press, Second Edtion 1993, s. 79 i n.  

2  Jednym z podstawowych zagadnie  zwi zanych z prowadzeniem polityki gospodarczej jest, obok 
w a ciwego okre lenia rozwoju sytuacji w jakich musi by  prowadzona, wiarygodno  podmiotu po-
dejmuj cego decyzje, która znajduje osadzenie w skutecznym egzekwowaniu regulacji prawnych. 
Szeroko na temat wiarygodno ci: A. Drazen, Political Economy in Macroecobnomics, Princeton Uni-
versity Press, Princeton New Jersey 2000, s. 166-215.  

3  Na prawne wyznaczniki dzia alno ci gospodarczej postrzegane jako naturalny element otoczenia 
wolno ciowej sfery podejmowania jak i prowadzenia dzia alno ci rynkowej wskazuje C. Kosikowski, 
Wolno  gospodarcza w prawie polskim, PWE, Warszawa 1997.  

4  Podobne rozwa ania teoretyczne, jak wynika z praktyki, nie do ko ca mo liwe do potwierdzenia, 
zawiera praca: K Paw owicz, Prawo cz owieka do swobodnej dzia alno ci gospodarczej w: A. Rze-
pli ski (red.), Prawa cz owieka w spo ecze stwie obywatelskim, Warszawa 1994, s. 69 i nast.  
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Ró norodno  celów maj cych uzasadnia  podejmowanie przez pa stwo aktyw-
no ci regulacyjnej z zasady wykracza poza sfer ci le ekonomiczn  i prawn , przesu-
waj c si  ku uzasadnieniom o charakterze ogólnospo ecznym. Wprowadzone rozwi -
zania maj  za zadanie bezpo rednio wp ywa  na zachowania przedsi biorców i ich 
kontrahentów, wp ywaj c na ich wybory w stosunku do stanu pozbawionego regula-
cyjnej aktywno ci pa stwa. Dzia anie takie odbywa si  w przede wszystkim przez 
prawn  limitacj  zasad funkcjonowania rynku, jako czynno  stanowi c  immanentne 
uprawnienie pa stwa5. Najdonio lejsze znaczenie b d  mia y w tym zakresie rozpo-
znawane przez w adz  publiczn  potrzeby spo eczne, jak równie , wynikaj ca z socjo-
technicznych uwarunkowa  sprawowania w adzy konieczno  unikania zaistnienia lub 
pog biania niepokojów spo ecznych, wywo anych równie  przez kryzysy gospodar-
cze6. Istnienie regulacji jest równie  uzasadniane przez mo liwo  powstawania nega-
tywnych efektów zewn trznych7.

2. Znaczenie regulacji w gospodarce 

Wspó czesne pa stwo, poddane ograniczeniom maj cym na celu zabezpieczenie 
poddanych jego w adzy podmiotów przed samowol  organów, pos uguje si  prawo-
dawstwem jako sposobem porozumiewania si  z jednostkami znajduj cymi si  w 
sferze jego w adzy8. Prawo okre la zakres oraz formy, jakie s  wykorzystywane dla 
modyfikacji sfery wolno ciowej obywateli w zakresie, w jakim pa stwo realizuje 
swoje cele. Jakkolwiek zakres zada  przypisywanych organizacji pa stwowej ró ni si
zarówno w odniesieniu do poszczególnych doktryn ekonomicznych, politycznych, 
prawnych, jak równie  praktyki � narz dzie w postaci regulacji prawnych pozostaje 
podstawowym instrumentem modyfikacji zachowa  spo ecznych. Równie  w ten 
sposób regulacje prawne wykorzystywane s  w ramach oddzia ywania na gospodark .
Obecny kszta t gospodarki nie jest mo liwy do wyizolowania spod wp ywu regulacji. 
Badanie tej formy oddzia ywania pa stwa mo liwe jest wi c jedynie w ramach trwaj -
cych procesów, nigdy za  od podstaw.  

Regulacje prawne stanowi  form  interwencji w swobod  wyboru gospodarcze-
go procesu decyzyjnego podmiotów gospodaruj cych. Podobnie jak pozosta e sposoby 
oddzia ywa  pa stwa na gospodark , znajduj  uzasadnienie w sytuacjach gdy alokacja 

5  Stanowi to podstawowe zadanie organizacji pa stwowej w pa stwach wspó czesnych. Patrz: D. Begg, 
S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, T. I, PWE, Warszawa 1999, s. 99 i nast.; J. E. Stiglitz, Econom-
ics of the Public Sector, W. W. Norton & Company Inc., New York, London, 1988, s. 25. W naukach 
prawnych wspomina si  o genetycznym powi zaniu pa stwa i prawa zarówno od strony historycznej 
jak i funkcjonalnej. Szeroko na temat zwi zków pa stwa i prawa: W. Lang, J. Wróblewski, S. Za-
wadzki, Teoria pa stwa i prawa, Wyd. III PWN, Warszawa 1986, s. 269 i nast.  

6  Jak dalece posun  si  mog  skutki spo eczne kryzysów instytucji finansowych, widoczne by o w 
szczególny sposób podczas niedawnych upadków funduszy inwestycyjnych operuj cych na zasadach 
klasycznych �piramid finansowych� w Albanii na prze omie roku 1996 i 1997.  

7  Tego typu zjawiskom, jakkolwiek niekiedy mog  by  one rozwi zane przez rynek mo na zapobiega
przez wprowadzenie odpowiednich regulacji, lub opodatkowania czy dotacji. Szerzej: N. Barr, op. cit.,
s. 82.

8  Szeroko na temat roli i funkcji prawa: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembi ski, Zarys teorii 
pa stwa i prawa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 269 i nast.  
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rynkowa nie ma charakteru w pe ni efektywnego9. Maj  wi c na celu nie tyle elimina-
cj  mechanizmu rynkowego, lecz tak  jego modyfikacj , która mog aby doprowadzi
do ograniczenia stanów niepo danych10. Utrwalaj  one okre lone instytucje rynkowe 
w postaci skrystalizowanych form organizacyjnych lub wzorców kontraktowych 
prowadz c do zmniejszenia ryzyka kontraktowego oraz kosztów transakcyjnych. Do 
tego typu zjawisk nale y zaliczy  problemy z przejrzysto ci  rynku, której braki po-
woduj  wspomniane koszty transakcyjne jak i wyst powanie pokusy nadu ycia. Naj-
pe niejszy wymiar regulacje prawne przyjmuj  w odniesieniu do dzia alno ci gospo-
darczej prowadzonej w zakresie monopoli, czy tzw. rynków szczególnie reglamento-
wanych, do których zaliczy  nale y sektory us ug finansowych11. W tej ostatniej sferze 
regulacje przyjmuj  najbardziej zbli on  do ca o ciowej form  tego typu oddzia ywa
pa stwa na gospodark . Prawo dla rodowiska gospodarczego w tych sektorach staje 
si  samoistnym wyznacznikiem elementów makrootoczenia gospodarczego, w jakim 
funkcjonuj  przedsi biorcy12. Regulacje prawne w ramach innych segmentów rynku, 
jakkolwiek nie posiadaj  tak kompleksowego charakteru, dotycz  podmiotów aktyw-
nych gospodarczo praktycznie na ka dym etapie ich istnienia i funkcjonowania.  

Od strony formalno-technicznej, przedmiotowe regulacje wyst puj  b d  w 
formie zakazów, pozostawiaj cych normatywnie zakre lon , dozwolon  przestrze
swobodnego wyboru przedsi biorców, b d  jako jednoznacznie okre lone dyrektywy 
post powania. W zakresie, w jakim mo liwe jest odnalezienie wspólnych dla wszyst-
kich segmentów uwarunkowa , konieczne jest poszukiwanie, analizowanie i imple-
mentowanie jednorodnych instytucjonalnie wyznaczników prawotwórczej aktywno ci 
organów pa stwa dla prowadzenia spójnej wewn trznie polityki gospodarczej13. Za-
równo organizacja pa stwowa jak i podmioty do których skierowana jest ingerencja 
pa stwa odnosz  korzy ci z przejrzysto ci i czytelno ci zakresu i form oddzia ywa
pa stwa. Z kolei przerost czy niejasno  zasad podejmowania oddzia ywa  pa stwa
prowadzi do zanegowania pewno ci prawa i bezpiecze stwa obrotu. Przypadki, w 
których nie ma mo liwo ci okre lenia zakresu oddzia ywa  pa stwa prowadz  wi c do 
zwi kszenia znaczenia w obrocie negatywnie warto ciowanych zmiennych, które 
organizacja pa stwowa powinna w swoim funkcjonowaniu eliminowa .

9  D. Rutheford, Routlege Dictionary of Economics, Routlege, London � New York 1995, s. 389.  
10  Mo liwe oczywi cie s  sytuacje skrajne, kiedy regulacja pa stwowa b dzie prowadzi a do eliminacji 

relacji rynkowych. Dotychczas podejmowane próby osi gania podobnych celów nie zako czy y si
jednak osi gni ciem stanów zak adanych jako zasadne politycznie.  

11  N. Barr, op. cit., s. 79. 
12  O regulacjach prawnych jako zewn trznych w stosunku do przedsi biorstw, wyznacznikach kreuj -

cych uwarunkowania ich dzia alno ci wspomina T, P. Tkaczyk, Rynek, konkurencja i jej wspieranie,
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1999, s. 67 i 68.  

13  Zagadnienia prawotwórstwa uznawane s  za jedn  z najwa niejszych nieekonomicznych nauk ko-
niecznych przy prowadzeniu polityki gospodarczej. Por.: Polityka gospodarcza pod red. B. Winiar-
skiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 23.
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3. Rola organizacji pa stwowej 

Dzia alno  pa stwa ukierunkowana jest przede wszystkim na wprowadzanie 
stanów po danych przez okre lone grupy rz dz ce i jednocze nie postrzeganych jako 
korzystne z punktu widzenia grup stanowi cych zaplecze rz dz cych. Przez wprowa-
dzanie tego typu przepisów organizacja pa stwowa ogranicza niebezpiecze stwo 
powstawania w ramach rynku stanów gro cych jego stabilno ci, nara aj cych stabil-
no  pa stwa. Takie limitowanie swobody poszczególnych podmiotów gospodaruj -
cych przez ca okszta t regulacji ma na celu ograniczanie ryzyka wyst pienia wspo-
mnianych zjawisk. Powinno wi c oddzia ywa  na rzecz sta o ci systemu politycznego i 
ekonomicznego. Organizacja pa stwowa przez zmonopolizowanie pos ugiwania si
przymusem na podleg ym sobie terytorium staje si  jednocze nie wyznacznikiem 
zasad podejmowania dzia alno ci, jak i gwarantem ich niezak óconego (w sposób 
bezprawny) prowadzenia. Osi gane bezpiecze stwo ma charakter wspó zale ny. 
Stabilno  rynku skutkuje stabilizacj  spo ecznych podstaw pa stwa. Ta ostatnia za
jest warunkiem stabilno ci uk adu rynkowego.  

Doktryna �pa stwa prawa� wraz z postulatami bezpiecznego i przejrzystego ob-
rotu powoduje, i  zasadniczo wszystkie dzia ania podejmowane przez organizacj
pa stwow  powinny zawiera  si  w granicach i formach okre lonych prawem14. St d
wynika podstawowy charakter postulatu konstytucyjnego w postaci zapisu o koniecz-
no ci dokonywania ogranicze  wolno ci gospodarczej jedynie w drodze regulacji 
ustawowej ze wzgl du na wa ny interes publiczny15. Szczegó owa regulacja zasad 
dotycz cych wyboru formy prawnej, sposobu i warunków podejmowania dzia alno ci,
zasad prowadzenia dzia alno ci gospodarczej stanowi logiczne nast pstwo konieczno-
ci dokonania wyboru �z otego rodka� pomi dzy regulacj  a konkurencj : przygoto-

wania prawodawstwa nie stoj cego co do zasady w sprzeczno ci z za o eniami gospo-
darki rynkowej.  

Regulacje prawne wprowadzaj ce cis e regu y funkcjonowania rynku, nawet 
przy najdoskonalszym i niezak óconym funkcjonowaniu instytucji pa stwa i prawa w 
spo ecze stwie, musz  zak ada  konieczno  sta ego monitorowania rodzaju i zakresu 
legalno ci form, jakie przybiera aktywno  podmiotów gospodarczych. Dzia ania takie 
musz  prowadzi  do okre lenia stopnia wewn trznej i zewn trznej konkurencyjno ci
przyj tych rozwi za , a tak e dookre lenia akceptowalnych zasad organizacji rynku 
zapewniaj cych realizacj  celów spo ecznych.  

14  Art 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, sprost. 
Dz. U. nr 28, poz. 319, dalej zwana �Konstytucj �).

15  Art 22 Konstytucji.  
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4. �Ekonomizacja� prawodawstwa 

Zgodnie z najbardziej podstawowymi uj ciami nauk ekonomicznych, nie istnieje 
wspó cze nie �czysta� (idealna) gospodarka rynkowa16. Gospodarki pa stw rozwini -
tych, w szerokim zakresie, limitowane s  za po rednictwem prawa. Wprowadzone 
regulacje poparte pa stwowym aparatem przymusu mog  i zmierzaj  zwykle do utrwa-
lenia b d  wprowadzenia okre lonych modyfikacji relacji pa stwo-podmioty gospo-
darcze, silnej szczególnie w zakresie dzia alno ci o charakterze organizatorskim17.
Odpowiednie rozwi zania w zakresie, w jakim wyznaczana (efektywnie ograniczana) 
jest wolno  gospodarcza i swoboda kontraktowa, przek adaj  si  na wyniki ekono-
miczne przedsi biorstw. W rezultacie po rednio znajduj  one równie  odzwierciedle-
nie w dochodach bud etowych pa stw. Potencjalnie wy sza efektywno  warunkowa-
na swobod  konkurencyjn  podlega ograniczeniom, egzekwowanym przez w adz
publiczn  w celu osi gania stanów uznawanych za korzystniejsze spo ecznie. Warto 
pami ta , e dla potrzeb prawid owego i niezak óconego prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej normy prawne powinny w zasadzie stanowi  czynnik oboj tny, pozosta-
j cy bez zauwa alnego wp ywu na istniej ce pomi dzy poszczególnymi podmiotami 
stosunki. Zwykle mo liwe jest zapewnienie, cho by w przybli onym zakresie, we-
wn trznej neutralno ci obci e  nak adanych przez zwi zki publicznoprawne (d e-
niem prawodawcy powinna by  przynajmniej zewn trzna neutralno ). Niezale nie od 
stara  w adz pa stwowych, prowadzenie polityki gospodarczej stanowi samodzielny 
czynnik ryzyka, postrzegany jako jeden z istotniejszych18.

Prawne determinanty polityki gospodarczej pa stwa, odnosz ce skutek w zakre-
sie okre lenia stopnia aktywno ci struktur pa stwa w odniesieniu do rynku, powinny 
mie  charakter horyzontalny � w równym stopniu odnosz c si  do wszystkich rodza-
jów dzia alno ci gospodarczej dozwolonych na terenie danego pa stwa. Ich prawid o-
we zdefiniowanie mo e pozwoli  na prowadzenie dzia alno ci ukierunkowanej na 
zapewnienie stabilnego wzrostu. Do tego celu nie wystarczy jednak wskaza  stanu 
po danego z punktu widzenia spo ecznego i dobranie podstawowego instrumentarium 
prawnego bez zastanawiania si  nad konsekwencjami o charakterze ekonomicznym i 
systemowo-prawnym. W ka dym wypadku, podejmowanie w adczej ingerencji pa -
stwa powinno by  dokonywanie na podstawie szczegó owych analiz ekonomicznych 
nie tylko pod wzgl dem kosztów wprowadzenia zmian czy u ycia okre lonych instru-
mentów. Podstawow  warto ci  chronion  jest bowiem sam rynek i stosunki ekono-
miczne w jego ramach wyst puj ce. Z tego te  powodu konieczne jest równie  zapew-
nienie instytucjonalnego osadzenia kontroli koniunkturalnej, a tak e zapewnieniu 

16  A. J. Isachsen, C. B. Hamilton, T. Gylfasen, Zrozumie  gospodark  rynkow , Gda sk 1992, s. 4.  
17  Mo na spotka  si  z opiniami o narastaj cym zainteresowaniu pa stwa wspomnianymi sferami 

aktywno ci ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do prawotwórczej dzia alno ci administracji, przeja-
wiaj cej si  równie  poprzez praktyczn  modyfikacj  tre ci aktów prawnych w tym równie  najwy -
szej rangi. Patrz: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembi ski, op. cit., s. 164.  

18  Szczególny charakter b d  mia y tutaj wszelkiego rodzaju aktywne formy obecno ci w adz pa stwo-
wych na rynku. Patrz szerzej: E. H. Rotberg, Risk Taking in the Financial Services Industry w: Risk 
Management in Financial Services, OECD, Pary  1992, s. 12-13 i 27 i nast.  
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równowagi na podleg ych merytorycznie rynkach19. Kompetencje pa stwa w zakresie 
polityki gospodarczej maj  charakter rozproszony, jakkolwiek w dzisiejszych uwarun-
kowaniach gospodarczych nie ma mo liwo ci zapewnienia równowagi wy cznie na 
p aszczy nie jednego pa stwa. Remedium przyjmuje posta  integracyjnych ugrupowa
ponadpa stwowych i równoleg ej polityki regionalnej20.

Uprawnienia prawotwórcze organizacji pa stwowej w zakresie gospodarki, wy-
nikaj  z utrwalonego monopolu w adzy pa stwowej na jednostronne stanowienie 
wzorców i wymogów zachowa . Zainteresowanie w ekonomicznej sile spo ecze stwa 
by o i jest wspó cze nie uzasadnione konieczno ci  zapewnienia sta ego ród a docho-
dów publicznych. Historycznie zakres kompetencji publicznych nie obejmowa  w 
szerszym stopniu ni  wynika o to z uwarunkowa  fiskalnych, ingerencji pa stwa w 
gospodark . Obserwowalne zwi kszanie roli pa stwa w gospodarce zwi zane by o ze 
wzrastaj cymi w pa stwach nowo ytnych, wzajemnymi uwarunkowaniami gospodarki 
i polityki, dzi ki którym w adztwo gospodarcze sta o si  w efekcie wa niejsze ni  w 
innych dziedzinach i pocz o efektywnie warunkowa  wykonywanie w adzy politycz-
nej21. W tym zakresie wypracowano zasad , i  wszelkiego organizatorska dzia alno
pa stwa w sferze gospodarki powinna mie  charakter ukierunkowany na dobro spo-
eczno ci22. Z tego powodu konieczno ci  jest poszukiwanie zasad umo liwiaj cych 

dobór kompetencji organów administracji publicznej koresponduj cy z potrzebami 
kontroli procesów gospodarczych. Przydatnym wska nikiem powinny by  tu zwi zki, 
obserwowane w odniesieniu do pozytywnych, dwustronnych korelacji pomi dzy 
dziedzin  regulowan  a podmiotem reguluj cym lub organem stosuj cym prawo. W 
literaturze przedmiotu odnotowuje si  wyst powanie silnych zwi zków pomi dzy 
ustrojem administracji publicznej a ustrojem gospodarki23.

Wskutek istnienia wskazanych powy ej zwi zków, konieczne jest doszukiwanie 
si  rozwi za  optymalnych, tym bardziej, e dotychczas organy odpowiedzialne za 
wykonywanie uprawnie  w adzy publicznej w odniesieniu do rynków szczególnie 
reglamentowanych, podobnie je li chodzi o okre lenie zakresu ich kompetencji organi-
zowane by y ad hoc, w miar , czy w nast pstwie pojawiania si  sytuacji rozpoznawa-
nych jako naganne. W ten sposób, raczej niezale nie od siebie, powstawa y organy 
odpowiedzialne za regulacj  i nadzór nad poszczególnymi sektorami gospodarki, które 
w efekcie z jednej strony cz ciowo dubluj  swoje dzia anie, z drugiej za  nie obejmu-
j  swoimi kompetencjami wszystkich aspektów funkcjonowania podleg ych im przed-
si biorców. Przez pog bianie si  takich sytuacji mog  powstawa  rozwi zania skutku-
j ce kumulowaniem efektywnie sprzecznych dzia a  ukierunkowanych na organizo-
wanie silnie skorelowanych rynków.  

19  K. Sobczak, Dzia alno  gospodarcza. Uregulowania prawne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, 
Warszawa 2001, s. 86-87.  

20  Ibidem. 
21  W. Wróblewski, Zadania administracyi pa stwa, Kraków 1917, s. 7.  
22  K. Strzyczkowski, Rola wspó czesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 

1992, s. 9.
23  Zwi zki te, jak wskazuje Autorka powo anej opinii, nie by y jak dot d przedmiotem szczególnych 

bada : T. Rabska, Gospodarka rynkowa i jej zasady w: Konstytucja a gospodarka, pr. zb., Warszawa 
1994, s. 88.
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W odniesieniu do sfery gospodarczej, jako zasad  nadrz dn , nale y przyjmo-
wa  kompetencj  suwerennych organów pa stwa do reglamentowania ka dej formy 
aktywno ci podlegaj cych jej w adzy podmiotów, opart  na wyznacznikach prawnych, 
powsta ych na zasadzie samoograniczenia, w konstytucji b d  w prawie mi dzynaro-
dowym. Wyst puj ce ograniczenia znajduj  odzwierciedlenie w zasadzie pa stwa 
prawnego � dzia ania jego organów na podstawie i w granicach prawa.

Niezale nie od przyjmowanych doktryn spo ecznych, politycznych czy gospo-
darczych, pa stwo wkracza i b dzie wkracza  w sfer  stosunków rynkowych24. W 
zale no ci od tego, czy w adza zainteresowana b dzie w kreowaniu czy te  kontroli 
zjawisk oraz zachowa  gospodarczych, dobierane b d  odmienne mechanizmy oddzia-
ywa . Formy aktywno ci pa stwa w sferze gospodarki krajowej mog  przybiera

posta 25:
dzia alno ci organizatorskiej (kierowniczej),
dzia alno ci koordynacyjnej,  
dzia alno ci reglamentacyjnej,  
dzia a  ekonomicznych i finansowych o charakterze faktycznym,  
dzia a  nadzorczych,  
dzia a  kontrolnych,  
dzia a  ochronnych.  

Dzia alno  pa stwa jako regulatora czy organizatora dzia alno ci gospodarczej 
powinna by  odró niona od sytuacji, w której pa stwo wyst puje jako równoprawny 
uczestnik gry rynkowej. W tym zakresie mo e bowiem powstawa  specyficzna relacja, 
w której podmiot reguluj cy staje si  równocze nie podmiotem, do którego regulacje 
s  adresowane. W ca ym systemie powstaje swoista luka dotycz ca wyra nie sprecy-
zowanych celów organizacji pa stwowej. Dokonuj c uproszcze  mo na wskaza , i  w 
takich przypadkach regulator traci obiektywizm, o ile tylko podejmowana przeze
dzia alno  dotyczy sektora o charakterze dochodowym. Nie ma bowiem mo liwo ci 
jednoczesnej maksymalizacji dwojakiego rodzaju premii � zysków z prowadzonej 
dzia alno ci gospodarczej oraz wp ywów o charakterze fiskalnym. Wydaje si  wi c, e
nie wyst puje mo liwo czenia takich sytuacji26. Uzasadnia to konieczno  rezy-
gnacji regulatora z aktywno ci gospodarczej.  

Lata dziewi dziesi te XX stulecia w rozwini tych gospodarczo pa stwach eu-
ropejskich charakteryzuj  si  szczególnym rozwojem i nat eniem procesów zmian 
stanu umi dzynarodowienia publicznego prawa gospodarczego. Pod wzgl dem zakresu 
tych zjawisk, mo na postawi  tez  o historycznie bezprecedensowym rozwoju odno-

24  T. Rabska, op. cit., s. 88 i nast.  
25  Klasyfikacja zaczerpni ta zosta a z opracowania C. Kosikowskiego, Prawo gospodarcze publiczne,

Warszawa 1995, s. 85.  
26  Interesuj ce, mo e by  przytoczenie wskazywanego w doktrynie niemieckiej, rozró nienie dzia alno-

ci gospodarczej pa stwa na dwa rodzaje:  
dzia alno  prowadzon  dla dobra ogó u (do tej e dzia alno ci zasada subsydiarno ci nie ma zasto-
sowania),
dzia alno  gospodarcz  w której pa stwo wyst puje li tylko jako podmiot prawa prywatnego, (do 
tej to formy aktywno ci zasada subsydiarno ci ma pe ne zastosowanie). K. Strzyczkowski, op. cit.,
s. 50 i nast.
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nego prawodawstwa27. W zwi zku ze stosunkowo atwo obserwowalnym zjawiskiem 
równoczesnego rozwoju regulacji, tak wewn trznych, jak i na poziomie ponadpa -
stwowym, nale y zauwa y , i  procesy te prowadz  równie  do przenoszenia zaintere-
sowa  przedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  na poziom ugrupowa ,
w jakich zjawisko to zachodzi, jak równie  na poszukiwanie na rodzimych rynkach 
sposobów oddzia ywania pozwalaj cych wykorzysta ród a wzgl dnych przewag 
komparatywnych, a  do podejmowania dzia a  maj cych bezpo rednio wp ywa  na 
dzia alno  krajowego prawodawcy w cznie. Naciski te mog  prowadzi  do narasta-
nia negatywnych konsekwencji w postaci wprowadzania do prawodawstwa rozwi za
preferuj cych dotychczas dzia aj ce na rynku wewn trznym podmioty. Te same pod-
mioty w ponadpa stwowych ramach ugrupowania integracyjnego zainteresowane b d
we wprowadzeniu mo liwie szerokich swobód dzia ania obowi zuj cych na wspólnym 
rynku ugrupowania, tym szerszych, im bardziej ich dzia alno  ma charakter mi dzy-
narodowy w momencie dokonywania otwarcia rynków poszczególnych pa stw.

Organizacja pa stwowa wywiera wp yw na tworzenie rodowiska prawnego w 
zakresie podejmowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej28. Wysoce zasadne 
powinno by  zapewnianie standardu prawodawstwa gospodarczego, którego cz stotli-
wo  zmian nie b dzie powodowa  stanów niepewno ci podmiotów prowadz cych 
dzia alno  gospodarcz , b d  te  tych spo ród nich, które pragn  j  rozpocz . Przyj-
mowane i wdra ane rozwi zania normatywne powinny w mo liwie szerokim stopniu 
opiera  si  o istniej ce ju  przepisy tak, aby nie wyst powa a konieczno  nag ego
przeorientowania dzia alno ci, li tylko w wyniku, znajduj cej niekiedy wy cznie w 
dora nych celach politycznych, aktywno ci prawotwórczej pa stwa. Sytuacja poszcze-
gólnych przedsi biorstw w kontaktach wzajemnych, jak i uwarunkowaniach gospodar-
czych nie mo e by  poddawana w w tpliwo  na skutek niejasnego czy nieprecyzyj-
nego sformu owania zapisów prawnych.  

5. Wspó czesne trendy rozwojowe 

Procesy transformacji gospodarczej, dokonywanej w zdecydowanej mierze za 
po rednictwem prawodawstwa, pokaza y, i  konieczne jest koordynowanie przyjmo-
wanych rozwi za  normatywnych z zamierzonymi skutkami spo eczno-gospodarczymi 
jakie mog  powstawa  w sferze gospodarczej29.

Wspomniane dzia ania podejmowane s  obecnie w pa stwach rozwini tych, jak 
równie  na forum organizacji ponadpa stwowych i mi dzynarodowych. Celem podej-
mowanych dzia a  jest ograniczanie niedostosowa  na linii prawo-gospodarka i mini-

27  Przyk adowo w odniesieniu do prawa ubezpiecze , z naciskiem na zakres przyj tych unormowa
dotycz cych zabezpiecze  spo ecznych oraz zmian demograficznych: D. Bardwell, R. Rooley, Euro-
pean Insurance handbook, Coopers & Lybrand 1997, s. 4.  

28  Szeroko na ten temat: C. Kosikowski, Wolno  gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995;  
K. Sobczak, Gospodarka rynkowa a w adza publiczna, Warszawa 1997, szczególnie s. 16 i nast.

29  Obserwacja ta dotyczy zarówno w tpliwych merytorycznie dokona  w postaci ustawowego okre lania 
skutków wprowadzenie Euro dla polskiego systemu p atniczego, potwierdzaj cego zasady prawa, jak 
równie  wprowadzanie opodatkowania lokat kapita owych, wywo uj cych pojawianie si  podr czni-
kowo opisanego �efektu gorsetu� i powszechnej ucieczki od tego podatku.  
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malizowanie skutków nast pczego charakteru regulacji prawnych i jego �zacofanego� 
charakteru opartego o zakres wiedzy poprzedzaj cy stosowanie wynikaj cej z niego 
normy. Do wiadczenia polskiego pa stwa jakie zwi zane s  z reformowaniem gospo-
darki, nie maj  w tym zakresie najlepszego charakteru � prawodawstwo traktowane 
instrumentalnie traci o znacz co na jako ci tak, i  konieczne si  sta o w nast pstwie
dokonanej reformy centrum gospodarczego rz du � Rz dowego Centrum Legislacji. 
Dzia ania te post factum, przynios y znacz c  popraw  technicznej jako ci stanowio-
nego prawodawstwa, czego nie mo na powiedzie  o korelacji celów i rodków ich 
realizacji.

Wypracowane i rozwijane w pa stwach rozwini tych sposoby zapewnienia 
zgodno ci pomi dzy celami, zasadami prawotwórstwa i polityki gospodarczej uogól-
niane s  na poziomach mi dzy i ponadnarodowych. Przeciwdzia anie niekorzystnym, z 
punktu widzenia ca okszta tu uwarunkowa  gospodarki tendencjom, wymaga przed-
si wzi cia zorientowanych systemowo, g boko przemy lanych dzia a  z zakresu 
regulacyjnego wymiaru polityki gospodarczej, podejmowanych zarówno przez w adz
ustawodawcz , jak i wykonawcz . Odniesienie to nabiera samodzielnego charakteru 
przy uznaniu konieczno ci wycofania si  pa stwa z prowadzenia bezpo redniej dzia-
alno ci gospodarczej nie ukierunkowanej na zapewnienie spo ecznie po danych 

celów, szczególnie je eli taka dzia alno  prowadzone by a w ramach zagwarantowa-
nych preferencji prawnych czy fiskalnych30. Zachowywanie trudnych do spe nienia i 
zazwyczaj kosztownych wymogów sfery regulacyjnej, stawianych przedsi biorcom 
przez organizacj  pa stwow , uniemo liwia funkcjonowanie ograniczonej sfery samo-
regulacji cz ci sektorów rynku. W tym zakresie konieczne jest bie ce podejmowanie 
dzia a  pozwalaj cych na takie organizowanie rodowiska prawnego, które umo liwia
rozwój przedsi biorstw, a poprzez to równie  wzrost gospodarczy i jako mo liwe 
nast pstwo, zwi kszenie zatrudnienia31. Prowadzone w Polsce na bie co procesy 
dostosowywania rozwi za  prawnych do standardów wynikaj cych z prawa Unii 
Europejskiej, ca y czas umo liwiaj  stosunkowo p ynne przedsi wzi cie tego typu 
dzia a , nie generuj cych samodzielnych bod ców destabilizuj cych.  

Jak wskazuj  do wiadczenia dotychczasowych przedsi wzi  reformatorskich, 
procesy kompleksowego przekszta cania prawa dotycz cego okre lonej sfery stosun-
ków spo ecznych zasadniczo nie s  mo liwe. Celem maksymalizacji efektywno ci, 
zamierzone podej cie powinno wi c mie  charakter pragmatyczny i ogranicza  si  do 
sfer najpilniej wymagaj cych dzia ania32. Wspomniane procesy wymagaj  okre lenia 
dziedzin aktywno ci ludzkiej, które dla gospodarki kraju mog  i powinny mie  szcze-
gólne znaczenie z punktu widzenia rednio- i d ugookresowego rozwoju. Ostatnia 

30 Mi dzy pa stwem a rynkiem; Dylematy polityki gospodarczej Polski, pod red. M. Okólskiego, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 30.  

31  Wszystkie dzia ania jakie mo liwe s  do przedsi wzi cia rozgrywa  si  mog  wy cznie w zakresie 
wyznaczanym przez zjawiska o znakomicie szerszym ni  krajowy zasi gu. Nie mo na mówi  o 
znacznym wzro cie zatrudnienia w sytuacji je eli realizowa  si  zaczn  zjawiska sygnalizowane w 
czarniejszych prognozach spo ecznych i gospodarczych jak np. do  znane przed kilkoma laty �spo e-
cze stwo formu y 20:80; H.-P. Martin, H. Shumann, Pu apka Globalizacji; Atak na demokracj  i do-
brobyt, Wydawnictwo Dolno l skie, Wroc aw 2000.  

32 Reforma Centrum Gospodarczego Rz du: Przes anki, cele kierunki pod red. J. Monkiewicza, Poltext, 
Warszawa 1995, s. 58.  
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uwaga nie dotyczy tych rodzajów aktywno ci gospodarczej, których dzia alno  niesie 
ze sob  najsilniejsze odniesienia spo eczne � s  to w wi kszo ci wypadków bran e
schy kowe, istotne z uwagi na uwarunkowania polityczne. Ich restrukturyzacja i rewi-
talizacja, jakkolwiek istotna, dla bud etu oznacza  mo e ograniczanie wydatków33.
Odmienny charakter powinno mie  przygotowywanie prawodawstwa normuj cego 
sektory wywieraj ce najistotniejszy, w ramach pozwalaj cej si  przewidywa  przy-
sz o ci, wp yw na gospodark .

Od strony rynkowej postulat ten powinien dotyczy  przede wszystkim tych sek-
torów, które w sposób szczególny uzale nione s  od prawa. Dla ca ej gospodarki, b d
one mia y niekiedy charakter zasadniczy jak ma to miejsce w odniesieniu do sektora 
us ug finansowych. Jednym z mo liwych do wykorzystania, systemowych czynników, 
za po rednictwem których mo na dokonywa  zmian czy przekszta ce  obecnego stanu 
rzeczy, jest ich regulacyjna racjonalizacja w kierunku zwi kszenia efektywno ci od-
dzia ywania, przy jednoczesnym ograniczeniu dolegliwo ci. W odniesieniu do dzia al-
no ci wyznaczanej prawem takie dzia anie powinno stanowi  podstawowy, do  cz sto
lekcewa ony element prowadzenia dzia alno ci. Znacznie mniej dolegliwe w spo ecz-
nym odbiorze od danin publicznych, regulacje wyznaczaj  wewn trzn  i mi dzynaro-
dow  konkurencyjno . Prawo stanowi wyznacznik systemowy podatny na zniekszta -
cenia wynikaj ce z zamiaru osi gania dodatkowych celów o charakterze spo ecznym i 
gospodarczym. Jego tre  w znacznym stopniu warunkowana jest przez czynniki o 
charakterze dora nie politycznym, nios ce ze sob  najistotniejsze ryzyko zwi zane z 
prawotwórstwem. W warunkach otwierania si  pa stwowo ci na konkurencj  z ze-
wn trz dochodz  one do g osu jako czynnik hamuj cy b d  uniemo liwiaj cy rozwój.  

W ramach procesów przygotowywania aktów prawnych dotycz cych sfery go-
spodarczej, za które w wi kszo ci wypadków odpowiedzialna jest administracja pa -
stwowa, jak równie  w odniesieniu do procedur legislacyjnych wewn trz parlamentu, z 
trudem pozwalaj  si  odnale  uwarunkowania dla dokonywania kompleksowych 
analiz skutków gospodarczych, jakie projektowane regulacje mog  ze sob  przynosi 34.
Dotychczasowa, formalna realizacja procedur przyjmowana dla potrzeb tworzenia 
prawa zak ada konieczno  stwierdzenia, czy i jakie wej cie w ycie okre lonego
projektu wywo a skutki dla bud etu pa stwa. W praktyce krótkookresowe zwi kszenie 
wp ywów b d  neutralno  projektu w tym zakresie, uznawane s  za wystarczaj c
przes ank  dla której mo e on sta  si  prawem powszechnie obowi zuj cym. Poten-
cjalne skutki spo eczne analizowane s  jedynie w odniesieniu do politycznego kontek-

33  Obserwacja ta nie ma na celu poddania w w tpliwo  zasadno ci podejmowania dzia a  restruktury-
zacyjnych w tych sektorach � bez w tpienia jako efekt mog  one przynie  ograniczenie strumienia 
wydatków które maj  charakter sta y. Z tego punktu widzenia s  one wysoce zasadne, jednak powinny 
by  skorelowane z tworzeniem warunków rozwojowych dla sektorów od których uzale niony jest 
rozwój gospodarczy.  

34  Sta a poprawa otoczenia prawnego prowadzenia dzia alno ci gospodarczej nale y do oficjalnych, 
strategicznych celów stawianych sobie przez organy Wspólnoty Europejskiej: Communication from 
the Commission to the European Parliament and the Council, The Strategy for Europe�s Internal 
Market, s. 2. Prawodawstwo polskie od strony formalnej traktuje te zagadnienia jako istotne, czemu 
nie odpowiada praktyka dzia a  tak w adzy wykonawczej jak i ustawodawczej. Patrz:  
Art. 31 ust. 2, pkt. 4 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. nr 44, poz. 618 z dnia 15 
grudnia 1998 r.); § 9 ust. 2 pkt. 2, Uchwa y nr 13 Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1997 r., Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M. P. nr 15, poz. 144). 
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stu przygotowywanych aktów. W zwi zku z powy szym powszechne s  sytuacje, w 
których nie tylko rz dzeni, ale prawodawcy ulegaj  iluzjom dotycz cym rozd wi ku 
pomi dzy rzeczywistymi i zamierzonymi skutkami funkcjonowania okre lonych 
rozwi za  prawnych. O ile mo na wi c stwierdzi , i  jako  polskiego prawa okre la-
na wzgl dami legislacyjnymi po utworzeniu Rz dowego Centrum Legislacji znacz co
si  poprawi a35, jako  okre lana przez wyra an  w uzasadnieniach do projektów 
ustaw wiadomo  skutków spo ecznych i gospodarczych, jakie przyjmowane regula-
cje wywo aj , przedstawia nadal wiele do yczenia. Podejmowane obecnie próby 
przygotowania podstaw dla dokonywania odpowiednich analiz na poziomie admini-
stracyjnym, nie wydaj  si  odpowiada  zapotrzebowaniom zarówno pod wzgl dem
przedmiotu dokonywanych bada  jak i ich zakresu. Dodatkowo, zwi kszanie podatno-
ci wspó czesnej administracji na wprowadzanie okre lonych rozwi za  pod wp ywem 

bie cych interesów politycznych jak i gospodarczych poszczególnych grup nacisku 
prowadzi do znacz cego pogorszenia jako ci stanowionego prawa36. cznie procesy 
te przyczyniaj  si  do pogorszenia jego jako ci tak, i  niemo liwe staje si  efektywne 
egzekwowanie prawa i ocena skuteczno ci funkcjonowania przyj tych rozwi za .
Pa stwa konkuruj ce o kapita  rywalizuj  mi dzy sob  w a nie poprzez ograniczanie 
obci e  socjalnych oraz ilo  i dolegliwo  regulacji37. Ograniczenie, bo nie pe ne 
wyeliminowanie tego procederu, mo e mie  miejsce jedynie w ramach integracyjnych 
ugrupowa  gospodarczych38.

Trudno jest spodziewa  si , i  przygotowywane dotychczas w ramach polskiego 
prawodawstwa dzia ania zmierzaj ce do poprawy relacji pomi dzy zamierzonymi a 
rzeczywistymi skutkami regulacji prawnych, mog  zako czy  si  sukcesem. Polska 
administracja nie by a i nie jest przygotowana do podejmowania i prowadzenia kom-
pleksowych analiz dotycz cych ekonomicznych i spo ecznych skutków prawodaw-
stwa, szczególnie od strony generowanych odniesie  systemowych. Dotychczas przed-
si wzi te w ramach polskiego porz dku pranego dzia ania zmierzaj ce do poprawy 
jako ci regulacji mia y na celu dostosowanie odpowiednich rozwi za  do za o onego
cz onkostwa w Unii Europejskiej. Osi gni te cz onkostwo w ramach OECD, o tyle 
poprawi o t  sytuacj , i  Rzeczpospolita Polska zosta a przedstawiona do uczestnictwa 
w programie reformy regulacji, jaki funkcjonuje w ramach programów tej organiza-
cji39. Co interesuj ce, podj te decyzje, mog  sugerowa , i  administracja pa stwowa w 

35  Art. 14 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie 
dzia ania ministrów (t. jedn. Dz. U. nr 82/1999 poz. 929 ze zm.), a tak e Rozporz dzenie Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r., w sprawie zada  Rady Legislacyjnej oraz szczegó owych zasad 
i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. nr 24, poz. 134 ze zm.). 

36  R. Sumczy ski, Jako  prawodawstwa a reforma sektora publicznego, DSPA International, czerwiec 
2000 (Opracowanie przygotowane w ramach projektu PHARE 9707 � 01 02-0002).  

37  L. C. Thurow, Przysz o  kapitalizmu; jak dzisiejsze si y ekonomiczne kszta tuj wiat jutra, Wydaw-
nictwo Dolno l skie, Wroc aw 1999, s. 173-174.  

38 Ibidem, s. 175; O konkurowaniu prawem podatkowym mowa jest równie  w oficjalnych dokumentach 
Wspólnoty Europejskiej:  Communication of the Commission, Financial Services: Building a Frame-
work for Action, COM (1998)625, s. 23.  

39  W dniu 21 marca 2000 Rada Ministrów przyj a decyzj  Prezesa Rady Ministrów podj t  na wniosek 
Ministra w a ciwego do spraw gospodarki, o poddaniu si  w roku 2001 r. przegl dowi stanu realizacji 
reformy regulacji w Polsce. Szerzej na temat kolejnych procedur zwi zanych z reform  regulacji w 
Polsce: Polska w OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 38-41.  
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sposób wiadomy realizuje standardy �dobrych regulacji� gospodarczych, spo ecznych 
i proceduralnych, dzi ki czemu mo liwe jest poddanie si  sygnalizowanej ocenie. 
Jednak pewien dysonans poznawczy wywo ywa  mog  w tym zakresie obserwacje, i
dopiero po zg oszeniu Polski do programu, powo any zosta  Zespó  do Spraw Jako ci 
Regulacji Prawnych jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów40. Prace 
zespo u od momentu utworzenia nie mia y charakteru systematycznego41.

Niezale nie od przegl du regulacji, prowadzonego w ramach OECD, dzia alno
w adz polskich zmierzaj ca do zapewnienia systemowego rozwi zania zagadnie
prawid owego prawodawstwa nie przedstawia si  imponuj co. Zastrze enia musi 
budzi  brak rozwi za  znajduj cych zastosowanie do wszystkich projektowanych 
rozwi za  prawnych, analizy adekwatno ci rozwi za  obowi zuj cych, wyboru sekto-
rów dzia alno ci, które, nie tyle zewn trznie ile wewn trznie, przechodzi  powinny 
przegl d regulacyjny, a tak e instytucjonalnego osadzenia struktur analitycznych 
w a ciwych w zakresie sta ego nadzoru regulacyjnego42. Tego typu rozwi zania jak ju
wspomniano najistotniejsze b d  w odniesieniu do sektorów w sposób szczególny 
opartych na normach prawnych, w rozwoju których nale y upatrywa  przysz ych 
bod ców rozwojowych dla gospodarki polskiej43.

Jako  regulacji, jak ju  wspomniano, nie stanowi przepisu na rozwój, podobnie 
brak odpowiednich rozwi za  nie stanowi warunku uniemo liwiaj cego rozwój, jed-
nak w sposób wydatny zwi ksza jego potencjalne koszty44.

6. Wnioski i postulaty 

Niew tpliwie powinny zosta  zapewnione stabilne ramy regulacyjne ukierun-
kowane na minimalizacj  ogranicze  prawnych i organizacyjnych w chwili obecnej w 
sposób znacz cy wp ywaj cych na koszty prowadzenia dzia alno ci. Warunkiem 
wst pnym wydaje si  by  dostosowanie systemu organów administracji publicznej do 
wymogów sprawowania sta ej kontroli systemowej zasadno ci regulacji. Takie dzia a-
nie oznacza konieczno ci dokonywania bie cych przegl dów adekwatno ci regulacji i 
dostosowania kana ów wymiany informacji pomi dzy przedsi biorcami a podmiotem 

40  Zarz dzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 wrze nia 2000 r. w sprawie Zespo u do Spraw 
Jako ci Regulacji Prawnych (nie publikowane).  

41  Sam przegl d dokonywany w ramach reformy regulacyjnej OECD, przewidywa  samodzielne spotka-
nia grup roboczych dotycz ce zdolno ci rz du do zapewnienia jako ci regulacji polityki konkurencji, 
otwarcia rynku, telekomunikacji i us ug pocztowych, sektora paliwowo � energetycznego (w tym gór-
nictwa w gla kamiennego).

42  Istniej c  struktur  administracji predestynowan  do koncentrowania takiej dzia alno ci we wspó pra-
cy z pozosta ymi organami administracji pa stwowej, jako aktywno ci najbli ej zwi zanej meryto-
rycznie z dotychczas posiadanymi kompetencjami pozostaje Rz dowe Centrum Studiów Strategicz-
nych utworzone na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rz dowym Centrum Studiów Strate-
gicznych (Dz. U. nr 106, poz. 495 ze zm.).  

43  Interesuj ce dane dotycz ce reformy regulacyjnej i metod stosownych przy ocenie ekonomicznych 
skutków regulacji: Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, OECD 1997.

44  Interesuj ce obserwacje dotycz ce p aszczyzn wspó zawodnictwa pa stw w ramach procesów globali-
zacji: W. Szyma ski, Globalizacja � jej problemy i dylematy, Instytut Funkcjonowania Gospodarki 
Narodowej, SGH, Warszawa 2001, s. 23-25.  
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(w a ciwym ministrem) obowi zanym do przygotowywania projektów polityki gospo-
darczej w zakresie swego dzia u. Dopiero takie rozwi zanie mo e wspomóc system 
prawny pod kontem ograniczania barier regulacyjnych rozwoju dzia alno ci przedsi -
biorstw. Warte zastanowienia jest równie  pog bianie kultury prawnej po ród pra-
cowników urz dów pa stwowych � z praktyki funkcjonowania odpowiednich organów 
wynika i  specyficznie pojmowana troska o bezpiecze stwo powoduje ograniczanie 
wolno ci w ramach rynku45.

Z tego punktu widzenia nie wystarczy reforma o charakterze jednorazowym � 
zmiany rynkowe post puj  na tyle szybko, i  bez utworzenia skutecznego od strony 
organizacyjnej i kompetencyjnej systemu kontroli i nadzoru nie tyle przedsi biorców
ile norm prawnych, nie mo na my le  o rozwi zaniach sprawdzaj cych si  w okresie 
rednim i d ugim. W Polsce nie funkcjonuje obecnie ani system oceny kosztów gospo-

darczych wprowadzenia i funkcjonowania okre lonych regulacji prawnych nie b d -
cych rozwi zaniami o charakterze fiskalnym, ani te  instytucjonalne przygotowanie 
organów pa stwa dla potrzeb badania skutków ekonomicznych istniej cych rozwi za .
Jak si  wydaje, powinno to stanowi  to sygna  do przekonstruowania systemu kompe-
tencji organów administracji rz dowej w a ciwych w sprawach gospodarczych.  

Na podstawie wskazanych wy ej rozwi za  instytucjonalnych w ramach admi-
nistracji publicznej w a nie ministrów w a ciwych do spraw poszczególnych dzia ów46,
nale y okre li  jako podmioty odpowiedzialne za regulacje sektorowe. Uprawnienia, o 
jakich mowa odnosz  si  do wydawania aktów wykonawczych oraz inicjowania poli-
tyki regulacyjnej. aden z ministrów nie posiada, w zakresie zainteresowania niniej-
szego opracowania, kompetencji do wykonywania zwierzchnictwa orzeczniczego nad 
centralnymi organami administracji rz dowej. Podmioty administracji publicznej 
odpowiedzialne za regulacje sektorowe, z uwagi na okre lony prawem zakres przed-
miotowy i posiadane kompetencje odpowiedzialne s  wi c za czynno ci gromadzenia 
informacji z zakresu wzajemnego przenikania si  sfery polityki gospodarczej, praktyki 
i polityki legislacyjnej. Wszystko to s u y  powinno zapewnieniu mo liwie najlepsze-
go dopasowania prowadzonej polityki gospodarczej pa stwa do wymogów rzeczywi-
sto ci zwi zanej z wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej. 

45  Warto zwróci  uwag  na uzasadnienie wyroku Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 27 kwiet-
nia 2000 r. II S. A. 85/99, w którym expressis verbis przypomina on Urz dowi Nadzoru nad Fundu-
szami Emerytalnymi o konstytucyjnym obowi zku dzia ania na podstawie prawa.  

46  Ustawa z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej (t. jedn. Dz. U. nr 82/1999 poz. 
928 ze zm.). 
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