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Wstęp

Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicz-
nym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do
dobrze opracowanych i przyswojonych technik i rozwiązań, ale podejmowane są na no-
wych – „dziewiczych” gruntach. Ogromna liczba nowych i innowacyjnych rozwiązań,
wymaga – także po stronie formalnoprawnej – nowego, bardziej twórczego podejścia
do rozwiązywania powstających problemów. W tym też kontekście wraz z ewolucją
rozwiązań ekonomicznych i technicznych istotnym zmianom poddawane są przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Szerokie grono ekspertów, naukowców oraz usta-
wodawca starają się tak na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym podejmować
prace nad nowymi aktami normatywnymi, które w sposób możliwie najlepszy i naj-
szerszy będą realizowały swoją funkcję ochronną i regulacyjną.

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie sposobu i zakresu oddziaływania
regulacji prawnych w najważniejszych obszarach życia gospodarczego w Polsce. Z tego
względu poszczególne treści publikacji podzielone zostały nie tyle według ogólnego ro-
dzaju właściwych aktów normatywnych, ile wedle najważniejszych i najbardziej roz-
winiętych obszarów oraz dziedzin gospodarki. W każdej z tych kategorii prawo od-
grywa dużą rolę, zaś unifikacja regulacji na poziomie europejskim oraz międzynarodo-
wym (światowym) implikuje konieczność nieustannych zmian i nowelizacji przepisów.
Co więcej, warto zauważyć, że wiele rozwiązań w obszarze gospodarczym nie zostało
obecnie jeszcze zbyt precyzyjnie skodyfikowanych. Intensywnie rozwijające się nowe
formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz nowe formy jej finansowania, ta-
kie jak chociażby crowdfunding, wymuszają na społeczeństwie i jednocześnie prawni-
kach, doradcach i instytucjach państwowych nieustanne podnoszenie swoich kwalifi-
kacji oraz doświadczenia.

Na koniec warto wskazać, że na rozwój gospodarczy istotny wpływ wywierają także
kultura oraz tradycja. Pod tym względem wiele działań prawnych i legislacyjnych nie
może zostać w praktyce implementowanych. Wbrew pozorom znaczenie tych elemen-
tów dla gospodarki oraz rozwoju państwa jest niezwykle istotne. Wciąż liczne pań-
stwa opierają przecież swoją gospodarkę na turystyce oraz eksporcie lokalnych dóbr
konsumpcyjnych i wyrobów rolniczych. Stan taki pokazuje, że rozwój gospodarczy po-
szczególnych państw, w tym Polski, nie jest determinowany wyłącznie normami praw-
nymi. W efekcie w procesie tworzenia aktów normatywnych niezwykle istotne jest,
aby uwzględnić także istniejące więzi społeczne, uwarunkowania geograficzne, etniczne
oraz historyczne.


