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Rozdział I. Prawo gospodarcze publiczne i jego rola 
w oddziaływaniu na gospodarkę

1. Aksjologiczne podstawy ingerencji państwa w sferę gospodarki 
rynkowej

Marian Zdyb

I. Niewątpliwie normatywnych podstaw zasady gospodarki rynkowej i związanej 
z nią zasady wolności gospodarczej należałoby szukać w art. 20 i 22 Konstytucji RP 
oraz art. 5 SDGU. Oba pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane i stanowią fun-
dament ładu ekonomicznego w Polsce. Rodzą także pytania o relacje pomiędzy pań-
stwem a  przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz możliwości 
i granice ingerencji państwa w prowadzoną działalność gospodarczą. 

Gospodarka rynkowa i wolność gospodarcza należą z pewnością „(…) do klu-
czowych zasad i pojęć wyrażających istotę ładu publicznego w państwie, ale i także do 
swoistego rodzaju prawnych, ekonomicznych zaklęć służących do wyrażania treści po-
zostających ze sobą w opozycji. Zasady te a zwłaszcza zasada wolności gospodarczej, 
budzą różnego rodzaju wątpliwości i spory związane zarówno z pojmowaniem wolno-
ści jak i świeżymi jeszcze doświadczeniami wynikającymi z jej ograniczeń w systemie 
komunistycznym. J.S. Mill w rozprawie „O wolności” podkreślał, że wolność zaczyna 
się od jej uświadomienia, od uzmysłowienia sobie pewnych zależności. Gdyby na ta-
kim sformułowaniu poprzestać, tak postawiona teza być może nie budziłaby więk-
szych zastrzeżeń. Niestety, z jednej strony – główni rzecznicy różnych odmian libera-
lizmu ekonomicznego zbyt często bezkrytycznie wyznają tezę, że wolna gra interesów 
samoczynnie prowadzić będzie do harmonii gospodarczej, z drugiej zaś – spadkobier-
cy różnych totalitarnych wizji państwa, najchętniej widzieliby wolność bez wolności, 
z wszechogarniają omnipotencją państwa i biurokratycznych struktur. Stąd też stale 
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pojawiają się problemy z oddzieleniem wolności od prawa i zakreśleniem podstawo-
wych desygnatów tegoż pojęcia”1. 

Nie ulega wątpliwości, że na ład rynkowy patrzeć należy nie tylko w kategoriach 
zasady gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej, ale i także innych zasad, praw 
i  wolności oraz swoistego uporządkowania i  wielopłaszczyznowego ukształtowania 
ładu publicznego, w ramach którego istotne znaczenie mieć będzie poszanowanie god-
ności człowieka. Stąd też istnieje konieczność ujmowania gospodarki rynkowej w ka-
tegoriach wielopłaszczyznowego kształtowania ładu publicznego, gdzie będzie miejsce 
także na realizację innych wartości, stanowiących fundament tegoż ładu. Tak problem 
ujmowali m.in. ordoliberałowie niemieccy z W. Ropke i A. Rustowem na czele, których 
można nazwać ideowymi ojcami niemieckiego cudu gospodarczego w czasach rządów 
K. Adenauera i jednocześnie uczonymi, którzy starali się wskazać optymalną formułę 
relacji państwo-przedsiębiorca. Bardzo bliskie w  tym zakresie poglądy prezentował 
M. Nowak, które w pracy Free and the Common Good pisał: „Statua wolności, ofiarowa-
na Stanom Zjednoczonym przez Francję ponad sto lat temu jest symbolem prawdzi-
wej wolności; kobieta – nie wojownik – w jednej ręce dzierży pochodnię oświecenia 
przeciwko ciemnościom, a w drugiej tablicę praw. Ta dama bez wątpienia stanowcza, 
zdyscyplinowana i z twarzą pełną powagi jest właściwym symbolem wolności; z pew-
nością nie jest nim neonowo oświetlony sklep pornograficzny na Manhattanie. Gdyby 
symbole moralnej dekadencji stały się symbolami społeczeństw liberalnych, wolność 
zginęłaby za życia jednego pokolenia. Nie trzeba być purytaninem – w wizji liberalnej 
jest wszak wystarczająco dużo miejsca dla zmysłowości i przyjemności – by zauwa-
żyć, że wolność jest przede wszystkim własnością ducha, intelektu, światła opartego 
na rozumie prawa2 (…). W początkowym okresie – pisze – stronnictwo liberalne kon-
centrowało się na nieuprawnionych ograniczeniach narzuconych przez władzę. Będąc 
dojrzałym musi się skupić na nieuprawnionym braku wszelkich ograniczeń w duszach 
wolnych ludzi. Brak wewnętrznych ograniczeń jest cechą barbarzyńcy, a nie cywilizo-
wanego człowieka. Wewnętrznie nieuporządkowana wolność nie jest wolnością, ale 
nihilizmem”3. 

Inny wybitny uczony Robert N. Bellah, na tę okoliczność dodawał, że: „Więk-
szość debat politycznych w Stanach Zjednoczonych i poza ich granicami, w Euro-
pie, Japonii, krajach socjalistycznych, a nawet w Trzecim Świecie, dotyczy właściwego 
stosunku między rynkiem a państwem i najlepszych mechanizmów, które efektywnie 

1  Zob. M. Zdyb, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Rej. 1997, Nr 5, s. 3; a także M. Zdyb, 
Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001, s. 35 i n. oraz M. Zdyb, Publiczne 
prawo gospodarcze, Kraków 1998, s. 64 i n.; M. Zdyb, Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej, 
Bydgoszcz 1997, s. 11 i n.; M. Zdyb, publiczne prawo gospodarcze, Kraków–Lublin 1995; M. Zdyb, Wolność 
działalności gospodarczej w perspektywie ładu publicznego w państwie, Roczniki Naukowe WSSS 1995; 
M. Zdyb, Koncesjonowanie działalności gospodarczej w świetle ustawy o działalności gospodarczej, Rocznik 
Naukowy WSSS 1998; M. Zdyb, Administracyjne prawo gospodarcze (Reglamentacja podejmowania dzia-
łalności gospodarczej), [w:] Prawo administracyjne. Część szczegółowa, Bydgoszcz 1997; M. Zdyb, Kryzys 
gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Bocia, 
Wrocław 2009.
2  M. Novak, Free and the Common Good, Madison Books, Lauham–New York–London 1989.
3  Ibidem, s. 101.
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mają je powiązać. Jeżeli jednak w argumentacji używa się jedynie pojęć efektywności 
ekonomicznej i administracyjnej, to czegoś tam zdecydowanie brak (...) jest to miano-
wicie troska o dobro wspólne, o społeczeństwo, w którym żyjemy, i te cnoty, którym 
ono sprzyja. Tym tak często brakującym partnerem w dyskusji nie jest ani gospodarka, 
ani państwo, lecz społeczeństwo, a w wolnym społeczeństwie obywatele, którzy wno-
szą swoje intuicje etyczne i religijne do wspólnej dyskusji na temat decyzji gospodar-
czych i politycznych, po to aby stworzyć świat, w którym chcemy żyć”4.

Dla kształtowania właściwego modelu funkcjonowania ładu gospodarczego 
(a w szerszej perspektywie ładu publicznego) w warunkach gospodarki rynkowej waż-
ne znaczenie mają te przepisy Konstytucji, które dotyczą możliwości ograniczenia 
wolności gospodarczej, a także określenia istoty gospodarki rynkowej (o czym dalej), 
których dotyczy art. 20, 22 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Jednak kluczowe zna-
czenie w  tej materii (a  także dla funkcjonowania państwa w ogóle) ma art.  1 oraz 
30 tej Konstytucji. Zwracają one bowiem uwagę na dwie kluczowe wartości porząd-
ku prawnego Rzeczypospolitej, tj. dobro wspólne oraz godność człowieka. Nie są to 
wartości, które w  jakimś zakresie wykluczałyby się. Należałoby raczej mówić o  ich 
dopełnianiu się niż o opozycji pomiędzy nimi. Słusznie więc stwierdzał Jan Paweł II 
w Encyklice „Centesimus annus”, że: „Porządek społeczny będzie tym trwalszy, im 
w  większej mierze będzie uwzględniał ten fakt i  nie będzie przeciwstawiał korzy-
ści osobistej interesowi społeczeństwa w całości, a raczej będzie szukał sposobów ich 
owocnej koordynacji”5. To przed prawodawcami, prawnikami i ekonomistami stawia 
bardzo ważne wyzwania związane z rozpisaniem na czynniki pierwsze obu tych pojęć, 
tak aby tworzyły one poczucie ładu i bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego.

Odniesienie do godności człowieka znalazło swoje bardzo wymowne odzwier-
ciedlenie w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka6, a  także w szeregu innych międzynarodowych aktów oraz konstytucjach po-
szczególnych krajów. 

Do godności człowieka odwołuje się także Konstytucja RP, zarówno w pream-
bule, jak i w art. 30. W preambule do Konstytucji RP stwierdza się, że: „Wszystkich, 
którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, 
aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do 
wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za nie-

4  M. Novak, Poza ekonomią, poza polityką, Znak 1994, Nr 6, s. 94−95 (tłumaczone przez A. Drop fragmen-
ty IV rozdziału książki: Free Persons and the Common Good).
5  Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991, s. 42.
6  Jan Paweł II odnosząc się do niej podkreślał, że: „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezby-
walnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju 
na świecie. Wszystkie późniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka potwierdzają tę 
prawdę, uznając i głosząc, że prawa te mają źródło w przyrodzonej godności i wartości ludzkiej osoby (...) 
Powszechna Deklaracja jest jednoznaczna: nie nadaje praw, które proklamuje, ale uznaje ich istnienie, są 
one bowiem wpisane w istotę ludzkiej osoby i jej godności. W konsekwencji nikomu nie wolno pozbawiać 
tych praw swojego bliźniego, byłoby to bowiem pogwałceniem jego natury. Wszystkie bez wyjątku ludzkie 
istoty mają równą godność. Z  tego samego powodu omawiane prawa pozostają w mocy we wszystkich 
okresach życia i we wszelkich okolicznościach politycznych, społecznych, gospodarczych czy kulturowych. 
Tworzą jednolitą całość, której oczywistym celem jest ochrona dobra człowieka i społeczeństwa we wszyst-
kich aspektach”. Ibidem.
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wzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”7. Zaś art. 30 Konstytucji RP został 
przyjęty w brzmieniu: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i  praw człowieka i  obywatela. Jest ona nienaruszalna, a  jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”8. Wskazany wyżej art. 30 Konstytu-
cji RP stanowił – na co wielokrotnie zwracałem uwagę w szeregu publikacji9 – podsta-
wę do identyfikacji, indywidualizacji i określenia podstawowych treści szeregu praw, 
wolności i zasad stanowiących fundament ładu publicznego w państwie i granicę in-
gerencji państwa (w tym także w wolność gospodarczą ujmowaną z perspektywy go-
spodarki rynkowej).

W doktrynie wielokrotnie zwracano uwagę na to, że mimo iż Konstytucja wprost 
tego nie stwierdza, to mamy do czynienia ze swoistą personifikacją prawa naturalnego 
na gruncie prawa pozytywnego. Problem aksjologii obowiązującego prawa pozytyw-
nego nie jest ujmowany w doktrynie polskiej i światowej jednakowo. Jednak nie ulega 
wątpliwości, że bez względu na uzasadnienie dla treści godności ludzkiej, zawsze cho-
dzi tu o swoistą kwintesencje praw naturalnych albo jak tego chcą ci który wzdrygają 
się przed używaniem takiego pojęcia, praw podstawowych. Może to, a nawet powinno 
prowadzić to do swoistej aksjomatyzacji praw, wolności i  zasad wyrażających istotę 
osobowości ludzkiej w ramach ładu publicznego państwa, a przez to granicę ewentual-
nej ingerencji państwa w treść podlegających normatywnej ocenie praw. Interpretując 
treść art. 30 Konstytucji RP należy dojść do wniosku, że godność człowieka jest war-
tością przynależną mu z tej racji, że jest człowiekiem, a prawa z niej wynikające mają 
charakter ponadpozytywny, tzn., że ustawodawca ich nie nadaje, a jedynie potwierdza 
ich istnienie. Bardzo wyraźnie potwierdza się to w doktrynie, zwłaszcza niemieckiej10.

7  Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
8  Ibidem.
9  Zob.  m.in.: M. Zdyb, Państwo prawa w  perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się 
zmian, [w:] Studia z Prawa Publicznego (Komitet Naukowy: Ks. Prof. dr hab. J. Krukowski, Prof. dr hab. 
W. Łączkowski, Prof. dr hab. M. Zdyb), t. I, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Lublin 1999, s. 17−49; a  także w: Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system 
finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s.  197−235; Dobro 
wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-Lecia, Warszawa 
2001, s. 190−205; Służba publiczna, [w:] Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin 
Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2004, s. 349–377; Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania 
do państwa i prawa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Bocia, Wrocław 2009; Aksjologiczne 
dylematy służby publicznej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, K. Miaskowska-Daszkie-
wicz, M. Mazuryk (red.), Lublin 2010, s. 129−150; Wolność wyznania w kontekście współczesnych wyzwań. 
Uwagi ogólne, [w:] Amicus homini et defensor iusttiae (Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości). 
Księga Jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, D. Dudek, M. Gapski, W. Łącz-
kowski  (red.), Lublin 2010, s. 417–435); Wolność słowa. Podstawowe dylematy, [w:] Praktyczne aspekty 
wolności wypowiedzi, W. Lis, Z. Husak (red.), Toruń 2011, s. 22−45. 
10  Jak podkreśla to F.J. Mazurek, „(…) Nie zadowolono się jedynie formalnym pojęciem prawa. Odstąpiono 
od pozytywizmu prawnego, ale nie w tym sensie, że zrezygnowano z umieszczenia praw człowieka w pra-
wie stanowionym, lecz w tym sensie, że oparte są one na najwyższej wartości – godności człowieka – a nie 
na woli prawodawcy. Prawo stanowione sprzeczne z tą wartością jest nie-prawem (Unrecht) – jest prawem 
niesprawiedliwym. Odniesienie prawa do człowieka znaczy, że jest ono wiążącą wskazówką działania wobec 
człowieka i człowiek jest miarą dla działań publicznych i prywatnych. Nie jest tą miarą ani gospodarka, ani 
ideologia, ani też państwo. Dlatego w centrum konstytucji umieszczono nienaruszalną godność człowieka. 
Prawo zapisane w konstytucji nie może być traktowane jako wiążące tylko dlatego, że jest ustanowione przez 
wolę sprawujących władzę w państwie. Konstytucja nie neguje uprawnień władzy państwowej stanowienia 
prawa, jego znaczenia i siły wiążącej, ale zawsze w granicach najwyższej zasady godności człowieka, zasady 
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Niewątpliwie art. 30, a także art. 1 Konstytucji RP („Rzeczpospolita Polska jest 
dobrem wszystkich obywateli”), stanowią cel i zarazem fundament ładu publicznego 
(także ekonomicznego i rynkowego) w Polsce. Inne zaś przepisy Konstytucji RP jak 
art. 2, 20, 22 czy art. 31 ust. 3 stanowi jedynie istotny środek do realizacji tego celu i do 
budowy aksjologicznych fundamentów gospodarki rynkowej w Polsce. 

Według Konstytucji Gaudium et spes: „Dobro (...) wspólne obejmuje sumę tych 
warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą peł-
niej i łatwiej osiągnąć swoją doskonałość”. Państwo mając na względzie dobro wspólne 
tworzy zabezpieczenie dla realizacji podstawowych praw oraz porządku publicznego. 
„Przesłanka ochrony porządku publicznego, mimo jej dalece niedookreślonego tre-
ściowo charakteru – orzekł TK w wyroku w sprawie P 2/98 – mieści w sobie niewąt-
pliwie postulat takiego ukształtowania stanu faktycznego wewnątrz państwa, który 
umożliwia normalne współżycie jednostek w  organizacji państwowej. Dokonując 
ograniczenia konkretnego prawa lub wolności, ustawodawca kieruje się w tym przy-
padku troską o należyte, harmonijne współżycie członków społeczeństwa, co obejmuje 
zarówno ochronę interesów poszczególnych osób, jak i określonych dóbr społecznych, 
w tym i mienia publicznego. Konieczność szczególnie wnikliwego przeanalizowania 
argumentów związanych z ochroną dobra powszechnego (interesu ogółu) wydaje się 
w pełni uzasadniona również w  świetle dyspozycji art.  1 Protokołu Nr 1 do Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”11. I dodaje: „Skoro (...) 
z konstytucji wynika pewien obiektywny system wartości, to na ustawodawcy ciąży 
obowiązek stanowienia prawa o takiej treści, by możliwa była ochrona i realizacja tych 
wartości w możliwie najszerszym zakresie”12.

W wyroku w  sprawie K 23/98 Trybunał Konstytucyjny RP uznał iż: „Interes 
publiczny (dobro wspólne) aby mógł być uwzględniony winien mieć ugruntowaną 
w  świadomości jednostek podstawę aksjologiczną, z  której wynika konkretny nor-
matywny imperatyw. Pojęcie interesu publicznego (...) nie może być traktowane jako 
pojęcie, które ustawodawcy stwarza możliwość traktowania go w sposób dowolny, po-
nieważ nie posiada charakteru blankietowego. Na ustawodawcy ciąży więc obowiązek 
identyfikacji jego treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie chro-
nionych”13. Ochrona dobra wspólnego jest zadaniem każdego. Jednak obowiązek taki 
ciąży przede wszystkim na państwie, które posiada stosowny w tym zakresie aparat 
państwowy, odpowiednie instrumentarium do działania oraz możliwość stanowienia 
prawa. Dotyczy to także możliwości określenia w konstytucyjnie określonych grani-

społecznego państwa prawa i nienaruszalnych praw człowieka. Podstawowe prawa człowieka są w konsty-
tucji uznawane jako przedpaństwowe i ponadpozytywne. Nie państwo określa czy i jak człowiek powinien 
korzystać ze swych praw, lecz one określają co państwo może czynić – chronić je – a w szczególności czego 
nie może czynić w tym zakresie – nie może naruszać czy zawieszać korzystania z nich. Państwo może je 
ograniczać, ale tylko w przypadkach ściśle określonych przez Konstytucję, to jest jeśli jednostka korzystając 
z tych praw narusza prawa człowieka innych, wykracza przeciwko konstytucyjnemu porządkowi i prawu 
moralnemu. Zob. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 157−158. 
11  Wyr. TK z 12.1.1999 r., P 2/98, OTK ZU 1998, Nr 1, poz. 2.
12  Ibidem.
13  Wyr. TK z 25.2.1999 r., K 23/98, Legalis.
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cach możliwości określenia instrumentów ingerencji państwa w  warunkach gospo-
darki rynkowej oraz demokratycznego państwa prawnego, włącznie z  możliwością 
ograniczenia praw i wolności. Przewidując jednak możliwość ingerencji nie może jej 
realizować jako władzy dyskrecjonalnej. Jest bowiem związane ramami określonymi 
przez Konstytucję.

Problem dobra wspólnego ujmować należy zawsze wielopłaszczyznowo. Dobro 
wspólne – na co zwracałem już uwagę – ma wymiar:

1) historyczno-egzystencjalny (wiąże się to np. z odwołaniem do dobrych tradycji 
kupieckich, dziejowych doświadczeń, interesu państwa itd.);

2) materialny;
3) celu państwa;
4) subsydiarno-integracyjny;
5) wspólnotowy (uwzględniający także relacje pomiędzy mniejszymi wspólnotami;
6) tetyczny (ukierunkowany na określone powinności w stosunku do państwa;
7) aksjologiczny (dobro wspólne winno stać się instrumentem syntetyzującym i ko-

rygującym różne wartości);
8) moralny.

Niewątpliwie mocniejszego zasygnalizowania wymaga wymiar moralny i etycz-
ny dobra wspólnego uzasadniającego ingerencję państwa. To niewątpliwie bardzo waż-
ne zadanie państwa i jego organów. Stąd D. Hollenbach podkreślał: „Rząd ma do speł-
nienia funkcję moralną: ochronę praw człowieka i zapewnienie wszystkim członkom 
wspólnoty podstawowej sprawiedliwości. Na społeczeństwie (w znaczeniu państwo – 
uwaga M.Z.) rozumianym tak jako całość, jak i jako konglomerat różnorodnych płasz-
czyzn i aspektów spoczywa odpowiedzialność za budowanie dobra wspólnego14. Ale 
to właśnie do rządu należy zagwarantowanie minimum warunków umożliwiających 
prowadzenie tak bogatej społecznej działalności, a mianowicie zagwarantowanie praw 
człowieka i sprawiedliwości”15. Aby państwo mogło ingerować we wszelkie sfery życia 
publicznego w tym w gospodarkę rynkową musi opierać się na czytelnych podstawach 
aksjologicznych oraz uznanych i szanowanych wartościach. Musi je cechować prawość 
woli oraz etyczne działania. Bardzo wyraziście problem ten akcentował F. Koneczny16.

14  „Jest zdumiewającą ironią – słusznie twierdził B. Hawkins – że kapitalizmowi jakby brakuje poważnego 
fundamentu etycznego, który uprawomocniałby ów jedyny w  swoim rodzaju wkład w  tworzenie bogac-
twa”; zob. Wypowiedź B. Hawkinsa we „Wprowadzeniu” do The Capitalist Spirit Toward a Religions Ethic 
of Wealth Creation, San Francisco, 1994, s. 7.
15  Podaję za: M. Novak, Splot dwóch tradycji, Znak 1990, Nr 10−11, s. 11.
16  „Państwo nie stoi ponad etyką, tak jak nie stoi ponad nią – twierdził F. Koneczny. Tzw. silne rządy są 
uzasadnione i dobre, o ile są sprawiedliwe (...) Bezetyczność państwowa doprowadziła (...) do charaktery-
stycznego pojmowania polityki, jako sztuki dochodzenia do władzy (...). A jeśli państwo etyki nie uznaje 
w stosunku do obywateli, jakimż cudem mają się brać u obywateli przymioty etyczne w zachowaniu się 
względem państwa? (...) Cudaczne zapatrywanie jakoby prawo starczyło społeczeństwu za całą więź nie 
lęgnie się w żadnym dziale cywilizacji łacińskiej. Formułki prawnicze zamiast sumienia, formułki zdane 
na samowolę każdorazowej władzy – toć to wyraźny bizantynizm. (...) Państwo nie ma (...) mocy uprawia-
nia nieetycznych czynów, czyli zło nie staje się moralne i dozwolone przez to, że się go dopuszcza państwo, 
albo że się je popełnia z ramienia lub na rzecz państwa (...). Nie ma pod słońcem władzy, której by wolno 
było nakazywać podwładnym czyny przeciwne dekalogowi”; zob. F. Koneczny, Rozwój moralności, Lublin 
1938, s. 212−219. 
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Reasumując stwierdzić należy, że w warunkach gospodarki rynkowej, rola pań-
stwa wyraźnie zmienia się. Staje się ono przede wszystkim strażnikiem podstawowych 
wartości. Jego zadaniem jest w trosce o dobo wspólne oraz prawa i wolności obywa-
telskie, poszukiwanie optymalnego modelu ładu gospodarczego. Regulacyjna funkcja 
państwa w tym zakresie wiązać się może, a czasem musi, z ingerencją w sferę gospo-
darki rynkowej. Musi być ona jednak zawsze oparta na czytelnych podstawach aksjo-
logicznych. Państwo, w tym organy prawodawcze, spełniać winny przede wszystkim 
zadania o charakterze gwarancyjnym. Mogą korzystać tylko z tych instrumentów, któ-
re są konieczne oraz znajdują umocowanie w Konstytucji oraz wydanych w jej grani-
cach samoistnych aktach normatywnych, Niewątpliwie istotne w tym kontekście jest 
nie tylko tworzenie, ale i stosowanie prawa. Doświadczenia związane z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że praktyka stosowania prawa może prowadzić 
do takiego jego ukształtowania, które pozostawać będzie w  sprzeczności, mimo, że 
sam akt normatywny takich wątpliwości nie budzi. Zwiększa się w  związku z  tym 
znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który może orzec o niekonstytu-
cyjności aktu normatywnego, który sam w sobie nie byłby sprzeczny z Konstytucją, ale 
organy stosujące prawo nadają mu treści, które taką sprzeczność tworzą. 

II. Odmiennego potraktowania wymaga problem aksjologicznych podstaw inge-
rencji Państwa w sferę gospodarki rynkowej, zwłaszcza wolności gospodarczej. Kon-
stytucja RP z 1997 r. określa w tym zakresie wyraźne rygory i dopuszczalny zakres 
ograniczeń. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma art. 22 oraz 31 ust. 3 Konstytu-
cji RP, a w pewnym zakresie także art. 20, który wprowadza pojęcie społecznej gospo-
darki rynkowej, której filarami są własność prywatna, wolność działalności gospodar-
czej oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych17. 

Dla określenia istoty społecznej gospodarki rynkowej ważne znaczenie mia-
ło orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. W  kluczowym w  tej materii wyroku 
z 30.1.2001 r. w sprawie K 17/00 Trybunał Konstytucyjny orzekł iż: „Koncepcja spo-
łecznej gospodarki rynkowej zakłada, że państwo może: ingerować w zależności od 
koniunktury lub recesji w stosunki gospodarcze, tak aby łagodzić skutki mechanizmów 
rynkowych w celu utrzymania równowagi makroekonomicznej; programować i pro-
gnozować rozwój gospodarczy w skali makroekonomicznej; inspirować uczestników 
rynku do uwzględniania w swych działaniach także interesu państwowego; kreować 
działania równoważące rynek, a także pełnić funkcje ogólnospołeczne (zob. C. Kosi-
kowski, Komentarz do art. 20 Konstytucji RP, maszynopis) (…) Położenie w art. 20 
konstytucji przez ustrojodawcę akcentu na pojęcie społeczna gospodarka (…) oznacza 
– dodał – odejście od czysto liberalnego pojmowania ustroju gospodarczego, które 
odrzucało jakąkolwiek ingerencję państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynko-
wych i oparte było na maksymalizowaniu własnych korzyści przez pracodawcę. Użyte 
w art. 20 sformułowanie społeczna gospodarka rynkowa należy więc rozumieć jako 

17  Zob. szerzej na ten temat M. Zdyb, [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospo-
darczej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 106.
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dopuszczalność korygowania praw rynku przez państwo w celu uzyskania realizacji 
określonych potrzeb społecznych, niemożliwych do spełnienia przy całkowicie swo-
bodnym funkcjonowaniu praw rynkowych (P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, War-
szawa 1999, s. 39). Od strony normatywnej sformułowanie to oznacza zobowiązanie 
państwa do podejmowania działań łagodzących społeczne skutki funkcjonowania 
praw rynku, ale jednocześnie dokonywanych przy poszanowaniu tych praw (L. Garlic-
ki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1997, s. 105)”18.

Podstawowe desygnaty określające możliwości ingerencji państwa w sferę gospo-
darki rynkowej prowadzące do ograniczenia wolności gospodarczej określa art. 20 i 31 
ust. 3 Konstytucji RP. Do podstawowych warunków dopuszczających ingerencję pań-
stwa i ograniczenie wolności gospodarczej należy: ważny interes publiczny, możliwość 
ograniczenia wolności gospodarczej (ingerencji państwa) tylko na podstawie ustawy, 
nienaruszalność istoty wolności gospodarczej, zastosowanie zasady proporcjonalności. 
W związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny bardzo wnikliwie określił istotę tychże 
warunków zasadne jest przywołanie orzecznictwa tego Trybunału.

To, że podstawą ingerencji państwa i dokonywania przez niego stosownych ogra-
niczeń tylko w drodze ustawy wydaje się dość oczywiste, chodzi bowiem o wartości 
konstytucyjnie chronione. Ustawowa wyłączność w zakresie normowania ograniczeń 
powinna by traktowana dosłownie i zupełnie19. 

Ważny interes publiczny jako podstawa ingerencji państwa w sferę gospodarki 
rynkowej i wolności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP) jest szerzej rozumiany niż 
interesy publiczne dające podstawę do ograniczenia innych praw i wolności konstytu-
cyjnie chronionych. Podzielam tezę Trybunału Konstytucyjnego, że: „Interes publicz-
ny (dobro wspólne) aby mógł być uwzględniony winien mieć ugruntowaną w świa-
domości jednostek podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny 
imperatyw. Pojęcie interesu publicznego (...) nie może być traktowane jako pojęcie, 
które ustawodawcy stwarza możliwość traktowania go w sposób dowolny, ponieważ 
nie posiada charakteru blankietowego. Na ustawodawcy ciąży więc obowiązek identy-
fikacji jego treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie chroniony-
ch”20. Pojęcie ważnego interesu publicznego jest klauzulą generalną. Nie stanowi więc 
czegoś, co dawałoby pełną możliwość korzystania z władzy dyskrecjonalnej. Zadaniem 
organu stosującego prawo jest więc w takim przypadku odszukanie jego optymalnej 
treści.

Każda ingerencja państwa (organów państwa) w gospodarkę rynkową i wolność 
gospodarczą nie może prowadzić do naruszenia istoty wolności gospodarczej. Zagad-
nienie, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem takiej istoty nie jest łatwym. Jedynie 
w przypadku całkowitego pozbawienia wolności mamy do czynienia z oczywistym na-
ruszeniem takiej istoty. W innych przypadkach konieczna jest dogłębna analiza kon-

18  Wyr. TK z 30.1.2001 r., K. 17/00, OTK ZU 2001, Nr 1, poz. 4.
19  Stanowisko takie TK zajął m.in. w wyr. z: 11.5.1999 r. (P 9/98, OTK ZU 1999, Nr 4, s. 56); 6.3.2000 r. 
(P 10/99, OTK ZU 2000, Nr 2, s. 262), a także w wyr. z 25.5.1998 r. (U 19/97, OTK ZU 1998, Nr 4, s. 263) 
i wyr. z 10.4.2001 r. (U/007, OTK ZU 2001, Nr 3, s. 56).
20  Wyr. TK z 27.1.1999 r., K 23/98, Legalis.
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kretnych sytuacji faktycznych. Trzeba pamiętać, że każda wolność posiada dwa dość 
istotne elementy, tj. rdzeń oraz otoczkę pojęciową. Rdzeń każdego pojęcia nieostrego 
jest wartością nienaruszalną, zaś otoczka podlega analizie, której konsekwencją może 
być osąd dopuszczający możliwość ingerencji organów państwa. „W ocenie Trybuna-
łu Konstytucyjnego interpretacja zakazu naruszania istoty ograniczanego prawa lub 
wolności nie powinna sprowadzać się jedynie do płaszczyzny negatywnej, akcentującej 
odpowiednie miarkowanie dokonywanych ograniczeń. Należy widzieć w nim również 
stronę pozytywną, związaną z dążeniem do wskazania – choćby przykładowo – pew-
nego nienaruszalnego rdzenia danego prawa lub wolności, który pozostawać winien 
wolny od ingerencji prawodawcy nawet w sytuacji, gdy działa on w celu ochrony war-
tości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wskazanie istoty prawa lub wolności 
powinno uwzględniać przy tym kontekst sytuacji, w której dochodzi do ograniczenia 
danego uprawnienia”21. 

Problem ingerencji państwa w sferę gospodarki rynkowej i wolności gospodar-
czej zrodził szereg pytań dotyczących granic takiej ingerencji wtedy, gdy podstawą 
możliwości takich działań są pojęcia nieostre. Zrodziły się wątpliwości, czy organy 
tworzące i stosujące prawo nie będą traktowały pojęć nieostrych jako władzy dyskre-
cjonalnej (możliwości swobodnego uznania). Stąd też zrodziła się potrzeba wprowa-
dzenia do porządku prawnego zasady proporcjonalności, która zagrożenia te elimi-
nowałaby. Oznaczała ona faktycznie zakaz nadmiernej ingerencji. „Rozważanie, czy 
zakaz ten nie został naruszony przez ustawodawcę – uznał Trybunał Konstytucyjny 
– uwzględniać powinno specyfikę poszczególnych praw i wolności jednostki (surow-
sze standardy oceny przykładać należy np.  do regulacji praw i wolności osobistych 
i politycznych niż do praw ekonomicznych czy socjalnych), bo z tego wynikają ogólne 
granice dopuszczalnych ograniczeń. Rozważania te powinny następnie udzielać odpo-
wiedzi na trzy pytania:

1) czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamie-
rzonych przez nią skutków;

2) czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest 
powiązana;

3) czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów nakłada-
nych przez nią na obywatela”22. 
Niewątpliwie eksponowanie zasady proporcjonalności miało bardzo duże zna-

czenie z punktu widzenia nadużywania przez państwo (organy państwa) możliwości 
ingerencji w sferę gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej. Problematyka stoso-
wania zasady proporcjonalności znalazła szerokie odzwierciedlenie w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego23.

21  Wyr. TK z 12.1.1999 r., P 2/98, Legalis, 
22  Orz. TK z 26.1.1993 r., U 10/92, Legalis. 
23  Zob. m.in.: wyr. TK z 8.4.1998 r., K 10/97; wyr. TK z 9.6.1998 r., K 28/97; wyr. TK z 26.4.1999 r., 
K 33/98; wyr. z 11.5.1999 r., K 13/98; wyr. z 11.4.2000 r., K 15/98; wyr. TK z 29.6.2001 r., K 23/00; wyr. TK 
z 29.1.2002 r., K 19/01; wyr. TK z 17.12.2003 r., SK 15/03; wyr. TK z 17.12.2003 r., SK 15/02; wyr. TK 
z 29.1.2002 r., K 19/01; wyr. TK z 21.4.2004 r., K 33/03; wyr. TK z 22.9.2005 r., Kp 1/05; wyr. z 11.4.2006 r., 



Rozdział I. Prawo gospodarcze publiczne i jego rola w oddziaływaniu na gospodarkę

10 Zdyb 

Mając na uwadze okoliczność, że problem ingerencji państwa w sferę zwłaszcza 
wolności gospodarczej, ze względu na potrzebę ochrony innych praw i wolności czy 
w związku z poszczególnymi kategoriami interesu publicznego (np. moralności pu-
blicznej) znalazły szerokie odzwierciedlenie w innych moich publikacjach24, nie widzę 
potrzeby ich szerszego omawiania.

III. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ukształtowanie czytelnych aksjologicznych 
podstaw stanowiących podstawę ingerencji państwa w sferę budowanej po 1989 r. go-
spodarki rynkowej stanowiło kluczowy warunek budowy nowego ładu publicznego nie 
tylko w sferze gospodarczej. Realizacja takiego ładu wymagała czytelnej identyfikacji 
podstawowych standardów i wartości wyrażających jego istotę, systemowego podejścia 
do prawa, uszanowania wartości kluczowych dla kultury łacińskiej, jasnego rozpisania 
na czynniki pierwsze pojęcia dobra wspólnego, godności człowieka oraz zasady demo-
kratycznego państwa prawnego a także systemowego podejścia do prawa. Konieczne 
było także pojmowanie prawa jako sztuki tego co dobre, słuszne, racjonale i roztropne 
oraz sensowne określenie relacji państwo – obywatel czy państwo – przedsiębiorca.

Rodzić więc może się pytanie czy zamierzenie to powiodło się. Niewątpliwie do-
konano szeregu istotnych przemian, które wiązały się z zerwaniem z komunistycznym 
dziedzictwem i  omnipotencją aparatu państwowego w  sferze stosunków gospodar-
czych. Był to niewątpliwie istotny krok w kierunku budowy nowego ładu gospodar-
czego. Niestety nie do końca zadawalający. Proces przemian dokonywał się bowiem 
w sposób chaotyczny, zabrakło systemowego podejścia do prawa oraz czytelnej wizji 
nowego ładu prawnego. Nad procesem przemian ciążyła niewątpliwie „klątwa rewo-
lucji francuskiej”, gdzie szczytne hasła rozmijały się z rzeczywistością. Przypominają 
się tu słynne słowa z  czasów rewolucji francuskiej. „Chcielibyśmy – grzmiał wtedy 
Robespierre – zastąpić w naszym kraju egoizm – moralnością; banalne poczucie honoru 
– uczciwością; przyzwyczajenie – zasadą; ceremoniał – obowiązkiem; tyranię obycza-
ju – potęgą rozsądku; wyniosłość – odwagą; próżność – tolerancyjnością; umiłowanie 
pieniędzy – umiłowaniem chwały; intrygę – zasługą; zarozumiałość – talentem; pozo-
ry – prawdą”25. Były to niewątpliwie szczytne hasła, ale niestety nie stały się trwałym 
elementem rzeczywistości, a nawet przerodziły się w swoje przeciwieństwo. Wznio-
słe hasła towarzyszyły także przemianom ustrojowym w Polsce i nadal wynosi się je 
na sztandary. Tyle tylko, że ich realizacja budzi poważne wątpliwości i niepokój, albo-
wiem pełnią one niejednokrotnie rolę nie tyle fundamentalnych wartości, co wytrychu 
służącego do otwierania każdych drzwi.

SK 57/04, OTK ZU 2006/4A/43; wyr. TK z  25.7.2006  r., P 24/05; wyr. TK z  6.12.2006  r., SK 5/05; 
wyr. TK z 26.3.2007 r., K 29/06; wyr. TK z 22.9.2002 r., K 19/01; wyr. TK z 20.2.2008 r., K 39/07; wyr. TK 
z 8.7.2008 r., K 45/07 (Legalis).
24  M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T. I – Wolność i reglamentacja działal-
ności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008, s. 43 i n.; M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011, s. 79 i n.; M. Zdyb, M. Sieradzka, Usta-
wa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2013, s. 86 i n. 
25  Zob. M. Zdyb, Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1997, s. 87.
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Niepokój budzi nadmierne przemieszanie wartości przejętych z  czasów PRL 
z budzącymi wątpliwości wartościami przejętymi z krajów zachodnich o dużych tra-
dycjach gospodarki rynkowej. Prowadzi to niejednokrotnie do uwolnienia prawa od 
wartości i przyjęcia kelsenowskiej tezy, że „każda dowolna treść może być treścią prawa” 
o ile tylko znajdzie wsparcie w większości parlamentarnej. Na szczęście pozytywną rolę 
w eliminowaniu prawa nie posiadającego odpowiedniej legitymacji aksjologicznej speł-
nia Trybunał Konstytucyjny, który podjął konsekwentne działania w kierunku oparcia 
prawa na konstytucyjnie ukształtowanych aksjologicznych podstawach i wartościach.

Poważne zastrzeżenia budzi dziś fetyszyzacja sztucznych systemów wartości, 
odrywanie się od uświęconych wielowiekową tradycją kluczowych wartości euro-
pejskiej kultury łacińskiej, a także opieszałość w zakresie eliminowania tzw. ustawo-
wego bezprawia, mimo dużej aktywności w tej materii Trybunału Konstytucyjnego, 
„lekceważeniu różnych pól destrukcji ładu pranego oraz form wyrażania się władzy 
publicznej”. Nadmierny relatywizm prawny rodzi wątpliwości nawet co do tego, co 
jest prawem. Ciągle rodzą się pytania o istotę prawa i zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego. Nie zawsze wątpliwości te są skutecznie i  roztropnie rozwiązywane 
w orzecznictwie sądowym. Nie sprzyja temu nadmierny relatywizm w podchodzeniu 
do prawa. Z  języka prawnego znika powoli pojęcie moralności prawnej. Stąd poja-
wia się złożony problem funkcjonowania tzw.  idei ładu podzielonego, gdzie płasz-
czyzna prawna, ekonomiczna i moralna funkcjonują obok siebie, zamiast wzajemnie 
przenikać się. To tylko niektóre ogólne problemy związane z budową aksjologicznych 
podstaw systemu prawa gospodarczego stanowiącego podstawę do instrumentalnych 
oddziaływań na gospodarkę rynkową.

W kontekście wyżej wskazanych uwag zwrócić należy uwagę na kilka bardzo 
ważnych problemów związanych z kształtowaniem aksjologicznych podstaw związa-
nych z instrumentami oddziaływania państwa na sferę gospodarki rynkowej. Należa-
łoby do nich zaliczyć:

1) niedoskonałość w  zakresie porządkowania stosunków własnościowych. Prawo 
własności jest niewątpliwie istotnym elementem kształtowania ładu rynkowego. 
Po okresie PRL-owskiego bezprawia, przemiany ustrojowe musiały się rozpocząć 
od ich uporządkowania. Wydawało się, że tak jak w okresie II Rzeczypospolitej 
zagadnienie to będzie rozwiązywane od uchwalenia ustawy o Prokuratorii Ge-
neralnej oraz od uregulowania publicznoprawnego statusu Skarbu Państwa. Tak 
się jednak nie stało, a procesy legislacyjne w tej materii mocno przedłużyły się. 
Miało to niewątpliwie ujemny wpływ na należytą troskę państwa dotyczącą go-
spodarowania majątkiem narodowym i prywatyzację tego majątku. Nie uchwa-
lono także do dziś ustawy reprywatyzacyjnej. Reprywatyzacja mogła bowiem być 
najzdrowszą formą prywatyzacją majątku narodowego. Taki stan rzeczy przyczy-
nił się do chaosu, który do dziś rodzi poważne problemy prawne. Nadal trwają 
bowiem postępowania dotyczące zagarnięcia przejętego niezgodnie z  prawem 
przez władze PRL majątku prywatnego. Problem ten dotyczy także pełnego 
rozwiązania zagadnienia tzw. mieni zabużańskiego oraz gruntów warszawskich. 
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Wiele wątpliwości budzić mogą prawie wszystkie ustawy prywatyzacyjne, włącz-
nie z najlepszą z nich, tj. ustawą z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych26, która przewidywała dwie formy prywatyzacji; kapitałową i  li-
kwidacyjną. Dominującą miała być ta pierwsza. Stało się jednak – ze względu 
na brak adekwatnego oprzyrządowania prawnego – odwrotnie. Wielkim norma-
tywnym niewypałem okazała się ustawa z 3.4.1993 r. o narodowych funduszach 
inwestycyjnych i ich prywatyzacji27. Stanowiła bowiem tylko symboliczną par-
tycypację obywateli w prywatyzacji majątku narodowego, a poza tym w znacz-
nym stopniu zmarnotrawiła potencjał ekonomiczny ponad 500 przedsiębiorstw, 
które weszły w  skład narodowych funduszy inwestycyjnych, czego przyczyną 
było bardzo złe zarządzanie nimi (głównie przez niedoświadczone zagranicz-
ne firmy zarządzające). Szkolnym przykładem niedoskonałości prawa polskiego 
w tym zakresie była ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych28. Szereg wątpliwości budziły także regulacje dotyczące 
innych płaszczyzn porządkowanie stosunków własnościowych, w tym ogródków 
działkowych, spółdzielczości mieszkaniowej czy przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Krytyczne uwagi można byłoby odnosić także 
do szeregu ostatnich unormowań w tej materii;

2) niepewność i  niejasność w  sferze prawa daninowego. Nie ulega wątpliwości, 
że ważnym elementem w  związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą 
jest pewność co do tego jaka będzie wysokość podatków w okresie prowadze-
nia działalności gospodarczej (przynajmniej w jakimś przewidywalnym okresie 
czasu). Ciągłe zmiany w tym zakresie zniechęcają do inwestowania i podejmo-
wania działalności gospodarczej. Rodzą też poczucie niepewności i zagrożenia. 
Aby zmiany w systemie podatkowym nie rodziły zagrożeń oraz wykorzystywa-
nia zmian podatkowych dla załatwiania bieżących kłopotów i problemów rzą-
dów, zasadne byłoby, przy istotnej przebudowie systemu podatkowego wpro-
wadzenie go, przy zastosowaniu bardzo długiego (nawet kilkuletniego) vacatio 
legis. Na problem ten zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny, przyjmując, że po-
datek dochodowy od osób fizycznych nie może być zmieniany w trakcie roku 
obrachunkowego i może być zmieniony nie później niż do 30  listopada roku 
poprzedzającego. Aktualnie wydaje się, że ten okres powinien być wydłużo-
ny i rozciągnięty na inne podatki. W kontekście niniejszego problemu zwrócić 
też należałoby uwagę na niejasność i niezrozumiałość podatkowych przepisów 
prawnych, o czym wielokrotnie orzekał Trybunał Konstytucyjny. Co gorsza wąt-
pliwości związane z interpretacją takich przepisów tłumaczone były na nieko-
rzyść przedsiębiorców (obywateli). Takie podejście w praktyce stosowania prawa 
kłóciło się z fundamentalnymi standardami państwa prawnego. Niezrozumiałe 
w takim kontekście wydaje się pytanie Prezydenta RP B. Komorowskiego „Czy 

26  Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.
27  Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.
28  Dz.U. Nr 118, poz. 591 ze zm.
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jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co 
do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika”, na które od-
powiadać będziemy w referendum, które odbędzie się 6.9.2015 r. Dla każdego 
szanującego zasady państwa prawnego oczywiste jest, że w tym przypadku od-
powiedź może być tylko jedna, inna prowadziłaby do możliwości wyeliminowa-
nia zasady dość oczywistej, której nie sposób kwestionować;

3) chaos i stan niedoregulowania w zakresie funkcjonowania rynku finansowego29. 
Można tu z pewnością mówić o niedoskonałości rozwiązań prawnych w zakresie 
obrotu finansowego (w tym także w zakresie obrotu elektronicznego), »identyfi-
kacji kapitałowej przy złożonych wielopiętrowych konstrukcjach, z czym wiąże 
się trudność związana z problemem odpowiedzialności«30. Na uwagę także za-
sługuje: »bezrefleksyjne tolerowanie zjawiska mnożenia instrumentów finanso-
wych na rynkach finansowych bez uregulowania ich natury prawnej, mimo, że 
ich funkcjonowanie rodzi poważne problemy prawne i  zagadnienia związane 
z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami ich funkcjonowania«. Dochodzi 
do tego jeszcze niewydolność organów nadzoru finansowego, organów ochrony 
konkurencji i konsumentów, a  także organów ścigania i  sądów w zakresie eli-
minowania patologii”31. Przykłady można byłoby mnożyć. Stąd jest to tylko za-
sygnalizowanie najważniejszych problemów. Ich dogłębna analiza wymagałaby 
odrębnej monografii;

4) brak zadowalających rozwiązań prawnych dotyczących ochrony podmiotów ko-
rzystających z usług bankowych. Na szczególną uwagę zasługuje w szczególno-
ści nieskuteczność w zakresie ochrony praw osób korzystających z usług róż-
nego rodzaju instytucji finansowych i  banków Zaskakiwać może okoliczność, 
że w Polsce i w dużej części krajów Unii Europejskiej nie dokonano pełnej im-
plementacji Dyrektywy MiFiD, która prowadzić ma do: „większej pewności, że 
dane produkty i usługi odpowiadają profilowi ryzyka klienta, ulepszonej realiza-
cji zleceń, wyższych standardów w zakresie przetwarzania zleceń, rygorystycz-
nych przepisów dotyczących przejrzystości i dostarczanych informacji, większe-
go wyboru produktów i  usługodawców inwestycyjnych, których obowiązkiem 
będzie również spełnianie wyższych standardów, co z  kolei przyczyni się do 
świadczenia usług o lepszej jakości i w bardziej konkurencyjnych cenach, takie-
go samego poziomu zabezpieczeń, niezależnie od korzystania z usług podmiotu 
krajowego, czy też zagranicznego”32. Zaskakiwać może to, że przez wiele lat cią-
gnął się proces wyeliminowania bankowych tytułów egzekucyjnych. Niepokoić 
mogą także normatywne uchybienia albo brak stosownych regulacji w odniesie-
niu do tzw. instytucji parabankowych. Zastrzeżenia budzą niektóre przejawy ak-
tywności Narodowego Banku Polskiego;

29  M. Zdyb, Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Jana Bocia, Wrocław 2009, s. 251 i n.
30  Ibidem, s. 259
31  Ibidem.
32  Ibidem.


